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1040. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
42/2001), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 23 јули 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА  НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ВЕЖБОВНИ 

АКТИВНОСТИ ВО УКРАИНА 
 
1. За учество во НАТО/ПзМ вежбата �Кооперативна 

размена на авантура 2002� (во натамошниот текст: Веж-
бата), која ќе се одржи во ПзМ центарот за обука �Јаво-
рив� во Л�вов-Украина, во периодот од 30-ти септември 
до 22-ри октомври 2002 година, се испраќа еден механи-
зиран пешадиски вод од Првата пешадиска бригада на 
Армијата на Република Македонија, во состав од 30 
(триесет) припадници на постојаниот состав на Армија-
та и еден тим од 12 (дванаесет) воени старешини од пос-
тојаниот состав на Армијата кои ќе вршат должности во 
штабот на сојузничките мобилни сили (АМF). 

2. Финансиските трошоци за учесниците на Вежба-
та ќе ги обезбеди Европската команда на силите на 
САД (ЕUCOM), преку Амбасадата на САД во Републи-
ка Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
Вежбата ќе го изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на активностите од Вежбата, 
Министерството за одбрана поднесува извештај пред 
Владата на Република Македонија. 

5. За овластен потписник на Нотата за пристапува-
ње/Изјавата за намера за учество и придржување кон 
одредбите на �Меморандумот за разбирање помеѓу 
Министерството за одбрана на Украина и Врховната 
команда на сојузничките сили во Европа (SHAPE) за 
обезбедување поддршка во улога на земја домаќин за 
време на одржувањето на вежбата �Кооперативна раз-
мена на авантура 2002�/, од македонска страна, се оп-
ределува бригадниот генерал Драган Андревски. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
      Бр. 23-3668/1                     Претседател на Владата 
23 јули 2002 година               на Република Македонија, 

     Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1041. 
Врз основа на член 19, став 1, алинеја 5 од Законот 

за радиодифузната дејност (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 20/97), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 5.03.2002 годи-
на, онесе д 

О Д Л У К А 
ЗА  ОДЗЕМАЊЕ КОНЦЕСИЈА  ЗА  ВРШЕЊЕ  

РАДИОДИФУЗНА  ДЕЈНОСТ 
 
1. Се одзема концесијата за вршење на радиодифуз-

на дејност на локално ниво доделена со Одлука на Вла-
дата на Република Македонија бр. 23-1229/1 од 4 мај 
1998 година (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 22/98) и Одлука на Владата на Република Ма-

кедонија бр. 23-1883/1 од 6 јули 1998 година (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 34/98) на 
следниве трговски радиодифузни друштва: 
Скопје - за радио 
1) Радио Топ ФМ 
Гостивар - за телевизија 
1) ТВ Глобус 
Делчево - за радио 
1) Радио Пинк 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот  на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
       Бр. 23-887/1                       Претседател на Владата 
5 март  2002 година                на Република Македонија, 
           Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1042. 
Врз основа на член 16 став 4, член 17 став1 и член 

32 точка 3. од  Законот за избор на пратеници во Соб-
ранието на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 42/2002), Државната из-
борна комисија, на седниците  одржани на 5 и 7 август 
2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

I. Од функцијата заменик претседател на Регионал-
ната изборна  комисија  на Изборната единица број 6 се 
разрешува по негово барање: 

- Шуретуш Бислимовски - досегашен заменик прет-
седател на Регионалната изборна  комисија  на Избор-
ната единица број 6. 

II. За заменик претседател на Регионалната изборна  
комисија  на Изборната единица број 6 се именува: 

- Ангел Величковски - судија на Апелациониот суд 
во Скопје. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

     
    Бр. 07-168/1                               Претседател, 
8 август 2002 година    на Државната изборна комисија, 

   Скопје            Мирјана Лазарова-Трајковска,с.р. 
___________ 

1043.                                                  
Врз основа на член 20 став 5 и член 32 точка 2. од  

Законот за избор на пратеници во Собранието на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 42/2002), а согласно член 21 став 1 од 
Законот, Државната изборна комисија, на седницата  
одржана на 7 август 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

I. Од функцијата заменик  претседател на Општин-
ската изборна  комисија надлежна за општините Дебар 
и Центар Жупа се разрешува по негово барање: 

- Шехат Марку - досегашен заменик претседател на 
Општинската изборна комисија надлежна за општини-
те Дебар и Центар Жупа. 
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II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

     
    Бр. 07-169/1                               Претседател, 
8 август 2002 година    на Државната изборна комисија, 

   Скопје            Мирјана Лазарова-Трајковска,с.р. 
___________ 

1044.                                                  
Врз основа на член 29 став 2 и член 16 став 5, од  

Законот за избор на пратеници во Собранието на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија�  бр. 42/2002), а во врска со член 17 став 6 
и член 19 став 3 од Законот, Државната изборна коми-
сија, на седниците  одржани на 7 и 8 август 2002 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
I. Од функцијата член на Регионалната изборна  ко-

мисија  на Изборната единица број 3, поради неспои-
вост на функцијата, се разрешува:  

- Марија Којзеклиска - досегашен член на Регионал-
ната изборна  комисија  на Изборната единица број 3. 
Од функцијата заменик член на Регионалната избор-

на  комисија  на Изборната единица број 3, по негово ба-
рање се разрешува: 

- Емил Пилатов, досегашен заменик член на Регио-
налната изборна комисија на Изборната единица број 3. 

II. За член на Регионалната изборна  комисија  на 
Изборната единица број 3 се именува: 

- Емил Пилатов - дипломиран правник од Штип. 
За негов заменик се именува: 
- Надица Танчева Тулиева - дипломиран правник од 

Штип. 
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

     
    Бр. 07-170/1                               Претседател, 
8 август 2002 година    на Државната изборна комисија, 

   Скопје            Мирјана Лазарова-Трајковска,с.р. 
___________ 

1045. 
Врз основа на член 21 став 2, 3, 5 и 6 од Законот за 

избор на пратеници во Собранието на Република Маке-
донија, а во врска со член 33, став 1, точка 2 од Зако-
нот, Регионалната изборна комисија на Изборната еди-
ница бр. 3 - Штип, на седницата одржана на 6.08.2002 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИ-
ЦИ НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
ЗА ОПШТИНИТЕ ДЕЛЧЕВО И МАКЕДОНСКА 

КАМЕНИЦА 
 

I. За членови на Општинската изборна комисија се 
именуваат: 

- Илија Попов, судија на Основен суд Делчево; 
- Симев Душко, судија на Основен суд Делчево; 
- Сузана Самарџиовска, дипломиран правник од Делчево; 
- Величковски Кирил, дипломиран правник од Делчево. 
За нивни заменици се именуваат:  
- Ванчо Цонев, судија на Основен суд Делчево; 
- Сребрен Стоичков, судија на Основен суд Делчево; 
- Маре Христова, дипломиран правник од Делчево; 
- Анастасова Голобинка, дипломиран правник од Делчево. 

II. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 
  

РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
        Претседател, 
Стојанче Рибарев, с.р. 

   Членови на Регионалната изборна комисија: 
1. Јакимче Илиев, 
2. Николчо Лазаров, 
3. Љупчо Беличев, 
4. Емил Пилатов (зам. член). 

___________ 
1046. 
Врз основа на член 21 став 2, 3, 5 и 6 од Законот за 

избор на пратеници во Собранието на Република Маке-
донија, а во врска со член 33, став 1, точка 2 од Зако-
нот, Регионалната изборна комисија на Изборната еди-
ница бр. 3 - Штип, на седницата одржана на 6.08.2002 
год на, донесе и

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ 
НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ОП-
ШТИНИТЕ  ВЕЛЕС, ГРАДСКО,  ИЗВОР,  БОГОМИЛА,   
ЧАШКА, ЗЕЛЕНИКОВО, ПЕТРОВЕЦ И ИЛИНДЕН 

 
I. За членови на Општинската изборна комисија се 

именуваат: 
- Ангелина Босилкова, судија на Основен суд Велес; 
- Борис Милојков, судија на Основен суд Велес; 
- Валентина Делиманчева Андреева, дипломиран 

правник од Велес; 
- Лазо Неделковски, дипломиран правник од Велес. 
За нивни заменици се именуваат:  
- Лидија Каначковиќ, судија на Основен суд Велес; 
- Валентина Петровска, судија на Основен суд Велес; 
- Костадин Бабунски, дипломиран правник од Велес; 
- Џемаили Мифтари, дипломиран правник од Јабол-

чиште. 
II. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 

 
РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

        Претседател, 
Стојанче Рибарев, с.р. 

   Членови на Регионалната изборна комисија: 
1. Јакимче Илиев, 
2. Николчо Лазаров, 
3. Љупчо Беличев, 
4. Емил Пилатов (зам. член). 

___________ 
1047. 
Врз основа на член 21 став 2, 3, 5 и 6 од Законот за 

избор на пратеници во Собранието на Република Маке-
донија, а во врска со член 33, став 1, точка 2 од Зако-
нот, Регионалната изборна комисија на Изборната еди-
ница бр. 3 - Штип, на седницата одржана на 6.08.2002 
год на, донесе и

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИ-
ЦИ  НА ОПШТИНСКАТА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  
ЗА ОПШТИНИТЕ СВЕТИ НИКОЛЕ И ЛОЗОВО 

 
I. За членови на Општинската изборна комисија се 

именуваат: 
- Стојанчо Атанасов, судија на Основен суд Св. Николе; 
- Зоран Ѓошев, судија на Основен суд Св. Николе; 
- Стево Стојчев, дипломиран правник од Св. Николе; 
- Игор Стојков, дипломиран правник од Св. Николе. 
За нивни заменици се именуваат:  
- Сузана Здравева, судија на Основен суд Штип; 
- Димче Поцков, судија на Основен суд Св. Николе; 
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- Тони Спасевски, дипломиран правник од Св. Николе; 
- Миле Ѓорѓиевски, дипломиран правник од Св. Николе. 
II. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 

  
РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

        Претседател, 
Стојанче Рибарев, с.р. 

   Членови на Регионалната изборна комисија: 
1. Јакимче Илиев, 
2. Николчо Лазаров, 
3. Љупчо Беличев, 
4. Емил Пилатов (зам. член). 

___________ 
1048. 
Врз основа на член 21 став 2, 3, 5 и 6 од Законот за 

избор на пратеници во Собранието на Република Маке-
донија, а во врска со член 33, став 1, точка 2 од Зако-
нот, Регионалната изборна комисија на Изборната еди-
ница бр. 3 - Штип, на седницата одржана на 6.08.2002 
год на, донесе и

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИ-
ЦИ  НА ОПШТИНСКАТА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  
ЗА ОПШТИНИТЕ КРИВА КА И РАНКОВЦЕ  ПАЛАН 

I. За членови на Општинската изборна комисија се 
именуваат: 

- Анкица Димитровска, судија на Основен суд Кри-
ва Паланка; 

- Стојановска Љубица, судија на Основен суд Крива 
Паланка; 

- Цане Николовски, дипломиран правник од Крива 
Паланка; 

- Благој Младеновски, дипломиран правник од Кри-
ва Паланка. 
За нивни заменици се именуваат:  
- Виолета Наумовска, судија на Основен суд Крива 

Паланка; 
- Горгиевска Славица, судија на Основен суд Крива 

Паланка; 
- Арсенчо Алексовски, дипломиран правник од 

Крива Паланка; 
- Јованче Симоновски, дипломиран правник од 

Крива Паланка. 
II. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 

  
РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

        Претседател, 
Стојанче Рибарев, с.р. 

   Членови на Регионалната изборна комисија: 
1. Јакимче Илиев, 
2. Николчо Лазаров, 
3. Љупчо Беличев, 
4. Емил Пилатов (зам. член). 

___________ 
1049. 

 Врз основа на член 21 став 2, 3, 5 и 6 од Законот за 
избор на пратеници во Собранието на Република Маке-
донија, а во врска со член 33, став 1, точка 2 од Зако-
нот, Регионалната изборна комисија на Изборната еди-
ница бр. 3 - Штип, на седницата одржана на 6.08.2002 
год на, донесе и

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕ-
НИЦИ НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИ-
СИЈА ЗА ОПШТИНИТЕ КРАТОВО, КЛЕЧОВЦЕ  

И ОРАШЕЦ 
 

I. За членови на Општинската изборна комисија се 
именуваат: 

- Надица Марковска, судија на Основен суд Кратово; 
- Симоновски Никола, судија на Основен суд Кратово; 
- Трајчо Божинов, дипломиран правник од Кратово; 

- Петковска Марија, дипломиран правник од Кратово. 
За нивни заменици се именуваат:  
- Живка Ивановска, судија на Основен суд Куманово; 
- Милчо Лазов, судија на Основен суд Кратово; 
- Цекова Весна, дипломиран правник од Кратово; 
- Ангеловски Боре, дипломиран правник од Кратово. 
II. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 

  
РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

        Претседател, 
Стојанче Рибарев, с.р. 

   Членови на Регионалната изборна комисија: 
1. Јакимче Илиев, 
2. Николчо Лазаров, 
3. Љупчо Беличев, 
4. Емил Пилатов (зам. член). 

___________ 
1050. 

 Врз основа на член 21 став 2, 3, 5 и 6 од Законот за 
избор на пратеници во Собранието на Република Маке-
донија, а во врска со член 33, став 1, точка 2 од Зако-
нот, Регионалната изборна комисија на Изборната еди-
ница бр. 3 - Штип, на седницата одржана на 6.08.2002 
год на, донесе и

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИ-
ЦИ НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ОПШТИНИТЕ КОЧАНИ, ОРИЗАРИ, ЗРНОВЦИ,  

ОБЛЕШЕВО И ЧИШИНОВО 
 
I. За членови на Општинската изборна комисија се 

именуваат: 
- Димитар Стаменков, судија на Основен суд Кочани; 
- Зоран Трајанов, судија на Основен суд Кочани; 
- Ангел Максимов, дипломиран правник од Кочани; 
- Тодор Александров, дипломиран правник од Кочани. 
За нивни заменици се именуваат:  
- Киро Стефанов, судија на Основен суд Кочани; 
- Босилка Михајлова, судија на Основен суд Кочани; 
- Никола Коцев, дипломиран правник од Кочани; 
- Благој Панов, дипломиран правник од Кочани. 
II. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 

  
РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

        Претседател, 
Стојанче Рибарев, с.р. 

   Членови на Регионалната изборна комисија: 
1. Јакимче Илиев, 
2. Николчо Лазаров, 
3. Љупчо Беличев, 
4. Емил Пилатов (зам. член). 

___________ 
1051. 
Врз основа на член 21 став 2, 3, 5 и 6 од Законот за 

избор на пратеници во Собранието на Република Маке-
донија, а во врска со член 33, став 1, точка 2 од Зако-
нот, Регионалната изборна комисија на Изборната еди-
ница бр. 3 - Штип, на седницата одржана на 6.08.2002 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕ-
НИЦИ НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИ-
СИЈА ЗА ОПШТИНИТЕ ВИНИЦА И БЛАТЕЦ 

 
I. За членови на Општинската изборна комисија се 

именуваат: 
- Методија Гоцевски, судија на Основен суд Виница; 
- Симеон Пешов, судија на Основен суд Виница; 
- Васка Николова, дипломиран правник од Виница; 
- Златко Стевновски, дипломиран правник од Виница. 
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За нивни заменици се именуваат:  
- Софија Манева, судија на Основен суд Штип; 
- Васил Стефанов, судија на Основен суд Кочани; 
- Благој Цонев, дипломиран правник од Виница; 
- Бранко Чаршавски, дипломиран правник од Виница. 
II. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 

  
РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

       Претседател, 
Стојанче Рибарев, с.р. 

   Членови на Регионалната изборна комисија: 
1. Јакимче Илиев, 
2. Николчо Лазаров, 
3. Љупчо Беличев, 
4. Емил Пилатов (зам. член). 

___________ 
1052. 
Врз основа на член 21 став 2, 3, 5 и 6 од Законот за 

избор на пратеници во Собранието на Република Маке-
донија, а во врска со член 33, став 1, точка 2 од Зако-
нот, Регионалната изборна комисија на Изборната еди-
ница бр. 3 - Штип, на седницата одржана на 6.08.2002 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕ-
НИЦИ НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИ-
СИЈА ЗА ОПШТИНИТЕ БЕРОВО И ПЕХЧЕВО 

 
I. За членови на Општинската изборна комисија се 

именуваат: 
- Ленка Симевска, судија на Основен суд Берово; 
- Ангелко Пехчевски, судија на Основен суд Берово; 
- Методи Везенковски, дипломиран правник од Берово; 
- Драги Пашалиски, дипломиран правник од Берово. 
За нивни заменици се именуваат:  
- Голубинка Козовска, судија на Основен суд Берово; 
- Фимка Капушевска, судија на Основен суд Берово; 
- Горан Ковачовски, дипломиран правник од Берово; 
- Светлана Бошњачка, дипломиран правник од Берово. 
II. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 

  
РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

        Претседател, 
Стојанче Рибарев, с.р. 

   Членови на Регионалната изборна комисија: 
1. Јакимче Илиев, 
2. Николчо Лазаров, 
3. Љупчо Беличев, 
4. Емил Пилатов (зам. член). 

___________ 
1053. 
Врз основа на член 21 став 2, 3, 5 и 6 од Законот за 

избор на пратеници во Собранието на Република Маке-
донија, а во врска со член 33, став 1, точка 2 од Зако-
нот, Регионалната изборна комисија на Изборната еди-
ница бр. 3 - Штип, на седницата одржана на 6.08.2002 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕ-
НИЦИ НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИ-
СИЈА  ЗА ОПШТИНИТЕ ШТИП И КАРБИНЦИ 

 
I. За членови на Општинската изборна комисија се 

именуваат: 
- Светлана Јованова, судија на Основен суд Штип; 
- Славчо Тасев, судија на Основен суд Штип; 
- Игор Петров, дипломиран правник од Штип; 
- Горгиев Ѓорѓи, дипломиран правник од Штип. 
За нивни заменици се именуваат:  
- Јулијана Манчевска, судија на Основен суд Штип; 

- Трајче Мишев, судија на Основен суд Штип; 
- Боби Горгиев, дипломиран правник од Штип; 
- Костадин Миленков, дипломиран правник од Штип. 
II. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 

  
РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

        Претседател, 
Стојанче Рибарев, с.р. 

   Членови на Регионалната изборна комисија: 
1. Јакимче Илиев, 
2. Николчо Лазаров, 
3. Љупчо Беличев, 
4. Емил Пилатов (зам. член). 

___________ 
1054. 

 Врз основа на член 21 став 2, 3, 5 и 6 од Законот за 
избор на пратеници во Собранието на Република Маке-
донија, а во врска со член 33, став 1, точка 2 од Зако-
нот, Регионалната изборна комисија на Изборната еди-
ница бр. 3 - Штип, на седницата одржана на 6.08.2002 
год на, донесе и 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕ-
НИЦИ НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИ-
СИЈА ЗА ОПШТИНИТЕ ПРОБИШТИП И ЗЛЕТОВО 

 
I. За членови на Општинската изборна комисија се 

именуваат: 
- Лилјана Јанкова, судија на Основен суд Штип; 
- Мирјана Гоцевска Стефановска, судија на Осно-

вен суд Штип; 
- Добринка Спасовска, дипломиран правник од 

Пробиштип; 
- Борче Миладинов, дипломиран правник од Про-

биштип. 
За нивни заменици се именуваат:  
- Емилија Буриќ Прошева, судија на Основен суд 

Штип; 
- Костадинка Ѓорѓиева, судија на Основен суд Штип; 
- Влатко Стоилковски, дипломиран правник од 

Пробиштип; 
- Станковски Сашо, дипломиран правник од Про-

биштип. 
II. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 

  
РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

        Претседател, 
Стојанче Рибарев, с.р. 

   Членови на Регионалната изборна комисија: 
1. Јакимче Илиев, 
2. Николчо Лазаров, 
3. Љупчо Беличев, 
4. Емил Пилатов (зам. член). 

___________ 
1055. 

 Врз основа на член 20 став 6 и член 33 став 2 од За-
конот за избор на пратеници во Собранието на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 42/2002), а во врска со член 21 ставовите 
2, 3, 5 и 6 од истиот Закон, Регионалната изборна коми-
сија на изборната единица бр. 2 - Куманово, на седни-
цата одржана на 06.08.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИ-
ЦИ НА ОПШТИНСКАТА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  

КУМАНОВО  
I. За членовите на Општинската изборна комисија 

Куманово се именуваат:  
1. Светислав Трајковски, судија на Основен суд - 

Куманово, 
2. Јован Ѓорѓиевски, судија на Основен суд - Кума-

ново, 
3. Неџхати Османи, 
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4. Аднан Ибраими, дипломиран правник вработен 
во Министерството за финансии ПЕ - Куманово. 
За нивни заменици се именуваат:  
1. Вите Доневски, судија на Основен суд - Куманово, 
2. Виолета Тасевска, судија на Основен суд - Кума-

ново, 
3. Слободанка Станојковска, дипломиран правник, 
4. Муса Сулејмани, дипломиран правник вработен 

во Министерството за финансии ПЕ - Куманово. 
II. Седиштето на Општинската изборна комисија 

Куманово е во Општина Куманово, во просториите на 
органите на единицата на локалната самоуправа. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
    Бр. 02-040/2002  Претседател 
6 август 2002 година    на Регионалната изборна  
       Куманово            комисија на изборната единица 
             бр. 2, Куманово, 
        Исмаил Лимани, с.р. 

___________ 
1056. 
Врз основа на член 20 став 6 и член 33 став 2 од За-

конот за избор на пратеници во Собранието на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 42/2002), а во врска со член 21 ставовите 
2, 3, 5 и 6 од истиот Закон, Регионалната изборна коми-
сија на изборната единица бр. 2 - Куманово, на седни-
цат  одржана на 06.08.2002 година, донесе а

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИ-
ЦИ НА ОПШТИНСКАТА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  

ГАЗИ БАБА - СКОПЈЕ 
 
I. За членовите на Општинската изборна комисија 

Гази Баба - Скопје се именуваат:  
1. Милка Панговска - судија на Основен суд Скопје 

2 - Скопје, 
2. Снежана Трповска - судија на Основен суд Скоп-

је 2 - Скопје,  
3. Азиз Шаќири - дипломиран правник, с. Арачиново, 
4. Џемаил Халими - педагог, с. Арачиново. 
За нивни заменици се именуваат:  
1. Лидија Неделковска - судија на Основен суд 

Скопје 2 - Скопје,  
2. Јованка С.Панева - судија на Основен суд Скопје 

2 - Скопје,  
3. Лазо Торбаков - дипломиран правник, 
4. Шефкет Пајазити - С.С.С. с. Арачиново. 
II. Седиштето на Општинската изборна комисија Га-

зи Баба е во Општина Гази Баба - Скопје, во простории-
те на органите на единицата на локалната самоуправа. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
    Бр. 02-040/2002             Претседател 
6 август 2002 година   на Регионалната изборна  
       Куманово            комисија на изборната единица 
           бр. 2, Куманово, 
       Исмаил Лимани, с.р. 

___________ 
1057. 
Врз основа на член 20 став 6 и член 33 став 2 од За-

конот за избор на пратеници во Собранието на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 42/2002), а во врска со член 21 ставовите 
2, 3, 5 и 6 од истиот Закон, Регионалната изборна коми-
сија на изборната единица бр. 2 - Куманово, на седни-
цата одржана на 06.08.2002 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИ-
ЦИ НА ОПШТИНСКАТА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  

ЧАИР - СКОПЈЕ 
 
I. За членовите на Општинската изборна комисија 

Чаир - Скопје се именуваат:  
1. Радица Василевска, судија на Основен суд Скопје  

2 - Скопје, 
2. Радован Бурјаковски, судија на Основен суд 

Скопје 2 - Скопје, 
3. Халил Дардишта, дипломиран правник - Скопје, 
4. Исамедин Азизи, В.С.С. - Филозофски факултет - 

Скопје. 
За нивни заменици се именуваат:  
1. Стефан Јовчевски - судија на Основен суд - 

Скопје 2 - Скопје,  
2. Бранка Илиевска - судија на Основен суд - Скоп-

је 2 - Скопје, 
3. Јордан Рајковски - дипломиран правник - Скопје, 
4. Ружди Хасани - С.С.С. с. Арачиново. 
II. Седиштето на Општинската изборна комисија 

Чаир е во Општина Чаир - Скопје, во просториите на 
органите на единицата на локалната самоуправа. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
    Бр. 02-040/2002           Претседател 
6 август 2002 година  на Регионалната изборна  
       Куманово            комисија на изборната единица 
          бр. 2, Куманово, 
       Исмаил Лимани, с.р. 

___________ 
1058. 
Врз основа на член 20 став 6 и член 23 од Законот 

за избор на пратеници во Собранието на Република 
Македонија, Регионалната изборна комисија на Избор-
ната единица бр. 5 - Битола, на седницата одржана на 
05.08.2002 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕ-
НИ И НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ Ц 

I. За членови на Општинската изборна комисија во 
Кичево, се именуваат: 

1. Драган Билевски-судија на Основен суд Кичево; 
2. Абдула Лимани-судија на Основен суд Кичево; 
3. Драгомир Јовески од Кичево; 
4. Радован Милосовски од с. Лазоровци. 
За нивни заменици се именуваат: 
1. Јованка Стојаноска-судија на Основен суд Кичево; 
2. Кирил Миладиновски-судија на Основен суд Кичево; 
3. Касум Садику од Кичево; 
4. Рамазан Насуфи од Кичево. 
II. Седиштето на Општинската изборна комисија е 

во Општината Кичево, во просториите на Единицата на 
локалната самоуправа. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на РМ�. 

 
РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  

 Бр. Сл. 12/02            Претседател 
5 август 2002 година   на Регионалната изборна комисија 

      Скопје             за Изборната единица бр. 5, 
      Даница Ристева, с.р. 
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1059. 
Врз основа на член 20 став 6 и член 23 од Законот 

за избор на пратеници во Собранието на Република 
Македонија, Регионалната изборна комисија на Избор-
ната единица бр. 5 - Битола, на седницата одржана на 
09.08.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА 
ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИН-
СКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ВО КИЧЕВО 

СЛ. БР. 12/02 ОД 05.08.2002 ГОДИНА  
Одлуката Сл. бр. 12/02 од 05.08.2002 година во став 

1 точка 2 и став 2 точка 2, се менува и гласи: 
За член на Општинската изборна комисија во Киче-

во се именува: 
Кирил Миладиновски-судија на Основен суд Кичево. 
За заменик член се именува: 
Абдула Лимани-судија на Основен суд Кичево. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во �Службен весник на РМ�.  
РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
 Бр. Сл. 49/02            Претседател 

9 август 2002 година   на Регионалната изборна комисија 
      Скопје             за Изборната единица бр. 5, 
      Даница Ристева, с.р. 

__________ 
1060. 
Врз основа на член 20 став 6 и член 23 од Законот 

за избор на пратеници во Собранието на Република 
Македонија, Регионалната изборна комисија на Избор-
ната единица бр. 5 - Битола, на седницата одржана на 
09.08.2002 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕ-
НИЦИ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ 

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)  
I. За членови на Општинската изборна комисија во 

Кичево, се именуваат: 
1. Драган Билевски-судија на Основен суд Кичево; 
2. Кирил Миладиновски-судија на Основен суд Кичево; 
3. Драгомир Јовески од Кичево; 
4. Радован Милосовски од с. Лазоровци. 
За нивни заменици се именуваат: 
1. Јованка Стојаноска-судија на Основен суд Кичево; 
2. Абдула Лимани-судија на Основен суд Кичево; 
3. Касум Садику од Кичево; 
4. Рамазан Насуфи од Кичево. 
II. Седиштето на Општинската изборна комисија е 

во Општината Кичево, во просториите на Единицата на 
локалната самоуправа. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на РМ�.  

РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 
 Бр. Сл. 12/02            Претседател 

5 август 2002 година   на Регионалната изборна комисија 
      Скопје             за Изборната единица бр. 5, 
      Даница Ристева, с.р. 

__________ 
1061. 
Врз основа на член 20 став 6 и член 23 од Законот 

за избор на пратеници во Собранието на Република 
Македонија, Регионалната изборна комисија на Избор-
ната единица бр. 5 - Битола, на седницата одржана на 
05.08.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕ-
НИЦИ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ 

 
I. За членови на Општинската изборна комисија во 

Ресен, се именуваат: 
1. Драги Жалоски-судија на Основен суд Ресен; 

2. Царева Проевска-судија на Основен суд Ресен; 
3. Кире Китевски од Ресен; 
4. Виолета Крстиновска од Ресен. 
За нивни заменици се именуваат: 
1. Љубица Сељамова-судија на Основен суд Ресен; 
2. Гетска Попрцова-Триста-судија на Основен суд 

Битола; 
3. Мише Печенковски од Ресен; 
4. Таир Сакоја од с. Долна Бела Црква. 
II. Седиштето на Општинската изборна комисија е 

во Општината Ресен, во просториите на Единицата на 
локалната самоуправа. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на РМ�. 

 
РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
 Бр. Сл. 12/02            Претседател 

5 август 2002 година   на Регионалната изборна комисија 
      Скопје             за Изборната единица бр. 5, 
      Даница Ристева, с.р. 

__________ 
1062. 
Врз основа на член 20 став 6 и член 23 од Законот 

за избор на пратеници во Собранието на Република 
Македонија, Регионалната изборна комисија на Избор-
ната единица бр. 5 - Битола, на седницата одржана на 
05.08.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕ-
НИЦИ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ 

 
I. За членови на Општинската изборна комисија во 

Охрид, се именуваат: 
1. Радица Ристеска-судија на Основен суд Охрид; 
2. Славе Костоски-судија на Основен суд Охрид; 
3. Владо Чинговски од Охрид; 
4. Зоран Велјаноски од Охрид. 
За нивни заменици се именуваат: 
1. Весна Кичеец-судија на Основен суд Охрид; 
2. Иво Попоски-судија на Основен суд Охрид; 
3. Душко Јаковчески од Охрид; 
4. Иса Идриз од Охрид. 
II. Седиштето на Општинската изборна комисија е 

во Општината Охрид, во просториите на Единицата на 
локалната самоуправа. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на РМ�. 

 
РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
 Бр. Сл. 12/02            Претседател 

5 август 2002 година   на Регионалната изборна комисија 
      Скопје             за Изборната единица бр. 5, 
      Даница Ристева, с.р. 

__________ 
1063. 
Врз основа на член 20 став 6 и член 23 од Законот 

за избор на пратеници во Собранието на Република 
Македонија, Регионалната изборна комисија на Избор-
ната единица бр. 5 - Битола, на седницата одржана на 
05.08.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕ-
НИЦИ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ 

 
I. За членови на Општинската изборна комисија во 

Струга, се именуваат: 
1. Лазе Ѓорѓоноски-судија на Основен суд Струга; 
2. Аце Петрески-судија на Основен суд Струга; 
3. Ида Трена од Струга; 
4. Станислав Тасески од с. Ташмаруништа. 
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За нивни заменици се именуваат: 
1. Гетан Кадриески-судија на Основен суд Струга; 
2. Вељо Јованоски-судија на Основен суд Струга; 
3. Зоран Митрески од Струга; 
4. Вибар Хани од с. Велешта. 
II. Седиштето на Општинската изборна комисија е 

во Општината Струга, во просториите на Единицата на 
локалната самоуправа. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на РМ�. 

 
РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
 Бр. Сл. 12/02            Претседател 

5 август 2002 година   на Регионалната изборна комисија 
      Скопје             за Изборната единица бр. 5, 
      Даница Ристева, с.р. 

__________ 
1064. 
Врз основа на член 20 став 6 и член 23 од Законот 

за избор на пратеници во Собранието на Република 
Македонија, Регионалната изборна комисија на Избор-
ната единица бр. 5 - Битола, на седницата одржана на 
05.08.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕ-
НИ И НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ Ц 

I. За членови на Општинската изборна комисија во 
Крушево, се именуваат: 

1. Кочо Георгиевски-судија на Основен суд Крушево; 
2. Благоја Бошковски-судија на Основен суд Кру-

шево; 
3. Спасе Стојчески од Крушево; 
4. Мизарет Јусуфовски од с. Норово. 
За нивни заменици се именуваат: 
1. Сика Меле-судија на Основен суд Крушево; 
2. Злата Маџароска-судија на Основен суд Битола; 
3. Исмаилаки Алиу од Крушево; 
4. Никола Крстески од Крушево. 
II. Седиштето на Општинската изборна комисија е 

во Општината Крушево, во просториите на Единицата 
на локалната самоуправа. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на РМ�. 

 
РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
 Бр. Сл. 12/02            Претседател 

5 август 2002 година   на Регионалната изборна комисија 
      Скопје             за Изборната единица бр. 5, 
      Даница Ристева, с.р. 

__________ 
1065. 
Врз основа на член 20 став 6 и член 23 во врска со 

член 29 став 2 од Законот за избор на пратеници во 
Собранието на Република Македонија, Регионалната 
изборна комисија на Изборната единица бр. 5 - Битола, 
на седницата одржана на 06.08.2002 година, донесе  

О Д Л У К А  
I. Функцијата заменик член на Општинската избор-

на комисија-Крушево на Исмаилаки Алиу од с. Црни-
лишта-му престанува. 

II. За заменик член Општинската изборна комисија-
Крушево се именува-Благоја Здравковски од Крушево. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
 Бр. Сл. 41/02, 42/02                      Претседател 
6 август 2002 година   на Регионалната изборна комисија 

      Скопје             за Изборната единица бр. 5, 
      Даница Ристева, с.р. 

1066. 
Врз основа на член 20 став 6 и член 23 од Законот 

за избор на пратеници во Собранието на Република 
Македонија, Регионалната изборна комисија на Избор-
ната единица бр. 5 - Битола, на седницата одржана на 
09.08.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕ-
НИЦИ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ 

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 
 
I. За членови на Општинската изборна комисија во 

Крушево, се именуваат: 
1. Кочо Георгиевски-судија на Основен суд Крушево; 
2. Благоја Бошковски-судија на Основен суд Кру-

шево; 
3. Спасе Стојчески од Крушево; 
4. Мизарет Јусуфовски од с. Норово. 
За нивни заменици се именуваат: 
1. Сика Меле-судија на Основен суд Крушево; 
2. Злата Маџароска-судија на Основен суд Битола; 
3. Благоја Здравковски од Крушево; 
4. Никола Крстески од Крушево. 
II. Седиштето на Општинската изборна комисија е 

во Општината Крушево, во просториите на Единицата 
на локалната самоуправа. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на РМ�. 

 
РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
 Бр. Сл. 12/02            Претседател 

9 август 2002 година   на Регионалната изборна комисија 
      Скопје             за Изборната единица бр. 5, 
      Даница Ристева, с.р. 

___________ 
1067. 
Врз основа на член 20 став 6 и член 23 од Законот 

за избор на пратеници во Собранието на Република 
Македонија, Регионалната изборна комисија на Избор-
ната единица бр. 5 - Битола, на седницата одржана на 
05.08.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕ-
НИЦИ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ 

 
I. За членови на Општинската изборна комисија во 

Демир Хисар, се именуваат: 
1. Аце Бакиевски-судија на Основен суд Битола; 
2. Симеон Цветановски-судија на Основен суд Би-

тола; 
3. Љубе Јанкуловски од Демир Хисар; 
4. Краса Мијајлевска од Демир Хисар. 
За нивни заменици се именуваат: 
1. Виолета Костова-судија на Основен суд Битола; 
2. Милка Бизевска-судија на Основен суд Битола; 
3. Добре Стојковски од Демир Хисар; 
4. Гоце Цветановски од Демир Хисар. 
II. Седиштето на Општинската изборна комисија е 

во Општината Демир Хисар, во просториите на Едини-
цата на локалната самоуправа. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на РМ�. 

 
РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
 Бр. Сл. 12/02            Претседател 

5 август 2002 година   на Регионалната изборна комисија 
      Скопје             за Изборната единица бр. 5, 
      Даница Ристева, с.р. 
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1068. 
Врз основа на член 20 став 6 и член 23 од Законот 

за избор на пратеници во Собранието на Република 
Македонија, Регионалната изборна комисија на Избор-
ната единица бр. 5 - Битола, на седницата одржана на 
05.08.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕ-
НИЦИ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ 

 
I. За членови на Општинската изборна комисија во 

Битола, се именуваат: 
1. Иван Стојановиќ-судија на Основен суд Битола; 
2. Јордан Врбовски-судија на Основен суд Битола; 
3. Стефче Илијевски од Битола; 
4. Зоран Атанасовски од Битола. 
За нивни заменици се именуваат: 
1. Мери Радевска-судија на Основен суд Битола; 
2. Ѓорги Христовски-судија на Основен суд Битола; 
3. Јулијана Христовска од Битола; 
4. Бурхан Ќерими од Битола. 
II. Седиштето на Општинската изборна комисија е 

во Општината Битола, во просториите на Единицата на 
локалната самоуправа. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на РМ�.  

РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 
 Бр. Сл. 12/02            Претседател 

5 август 2002 година   на Регионалната изборна комисија 
      Скопје             за Изборната единица бр. 5, 
      Даница Ристева, с.р. 

___________ 
1069. 
Врз основа на член 68  став 1 од Законот за девизно 

работење (�Службен весник на РМ� бр. 30/93, 40/96, 
54/00 и 49/01) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за 
Народна банка на Република Македонија (�Службен 
весник на РМ� бр. 3/02), Советот на Народна банка на 
Република Македонија на 08.08.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА  ДЕЛ ОД ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕ-
РВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ГАРАНЦИИ НА ОВЛАСТЕ-
НИТЕ  БАНКИ  ЗА  РАБОТА  СО СТРАНСТВО ВО 
ФУНКЦИЈА НА  ПОДДРЖУВАЊЕ НА СТОПАН-

СКИТЕ АКТИВНОСТИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за користење на дел од девизните ре-

зерви за издавање на гаранции на овластените банки за 
работа со странство во функција на поддржување на 
стопанските активности (�Службен весник на РМ� бр. 
22/94, 40/94, 20/96, 21/99, 85/01 и 44/02) се вршат след-
ните измени и дополнувања: 
а) Во точка 1 став 1 износот �70.000.000,00� се за-

менува со износот �90.000.000,00�. 
б) Во точка 1 по став 2 се додаваат два нови става 3 

и 4 кои гласат: 
�Износот од 10.000.000,00 долари ќе се користи за 

исплата на пченица од реколтата 2002 година, интер-
вентен откуп со цел регулирање на понудата и побару-
вачката кај примарното земјоделско производство, 
обезбедување на исправност на системите за наводну-
вање и заштита на шумскиот фонд на Република Маке-
донија. Корисници на кредитните линии ќе бидат Фон-
дот за земјоделство, ЈВП �Водостопанство на Македо-
нија� и ЈП �Македонски шуми�.� 

�Износот од 10.000.000,00 долари ќе се користи за 
обезбедување на исправноста на електросистемот на 
Република Македонија. Корисник на кредитната линија 
ќе биде ЈП �Електростопанство на Македонија�.� 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од обја-

увањето во �Службен весник на Република Македонија�. в
 
О.бр. 02-15/189-2002                       Претседател 
8 август 2002 година         на Советот на Народна банка 

    Скопје                           на Република Македонија 
                                                        Гувернер, 
                                                  Љубе Трпески, с.р.  

_______________________________________________ 
Огласен дел 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ 
НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ  

Во судскиот регистар на политичките партии под 
Рег. бр. 123 се запишува политичката партија Преродба 
и Обединување на Македонските Национални Идеали, 
со скратено име ПОМНИ, со седиште во Скопје, на ул. 
�Даме Груев� бр. 7. 
Политичката партија стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 16.07.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје -I Скопје, II. П.П. 27/02. 
                                                                            (21371) 

___________ 
 
Во судскиот регистар на политичките партии под 

Рег. бр. 122 се запишува политичката партија ВМРО-
ОБЕДИНЕТА, со скратено име ВМРО-ОБ, со седиште 
во Скопје, на ул. �Сава Ковачевиќ� бр. 24-12. 
Политичката партија стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 12.07.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје -I Скопје, I. П.П. 26/02. 
                                                                            (21372) 

_______________________________________________ 
 

С У Д С К И  О Г Л А С И   
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Основниот суд Скопје I - Скопје согласно член 78 
став 4 и 5 од ЗПП, постави привремен застапник на ту-
жениот Зоре Новески од Белград-СРЈ, со непозната ад-
реса, бидејќи е во тек парнична постапка по тужбата на 
тужителката Зора Новеска од с. Волково-Скопје, ул. 
�58� бр. 13, за развод на брак.  
Како привремен застапник на тужениот, судот го 

постави од редот на адвокатите од град Скопје, адвока-
тот Билјана Јандриоска, ул. �Пајко Маало� бб, која ќе 
ги штити правата и интересите на тужениот, кој е со 
непозната адреса, сé додека тужениот или неговиот 
полномошник не се појават пред судот, односно додека 
ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на 
град Скопје, не го извести судот дека назначил стара-
тел на тужениот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XIX. П. бр.  

470/2002.                                                                  (22204) 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ  II- СКОПЈЕ 
Пред овој суд е поднесена тужба од тужителот АД 

за осигурување �Вардар� од Скопје, против тужениот 
Сима Стоиќ од Скопје, пријавен на адреса ул. �Карл 
Хрон� бр. 29, со непознато место на престојување, за 
регрес. Вредност на спорот 25.677,00 денари. 
Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на 

град Скопје со решение бр. 3020-312 од 11.06.2002 на 
тужениот му постави посебен старател адвокатот Љи-
љана Багеска од Скопје, ул. �Рузвелтова� бр. 46-2-9, 
која ќе ги штити неговите интереси во постапката. 
Се повикува лицето Сима Стоиќ во рок од 30 дена 

по објавувањето на огласот да се јави  во судот како ту-
жен во постапката. Во спротивно, поставениот привре-
мен старател ќе ги штити неговите  интереси во пос-
тапката. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VIII.П. бр. 

55/02.             (21772) 
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Пред Основниот суд Скопје II - Скопје во тек е пос-

тапка за развод на брак по тужбата на тужителот Четко-
виќ Иван, против тужената Четковиќ Милица која е со 
непозната адреса. Истата се повикува веднаш по објаву-
вањето на огласот да се јави во судот во врска со горни-
от број на предметот. Во спротивно од редот на адвока-
тите за истата ќе биде поставен привремен старател. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIV.П. бр. 

1594/01.             (21772) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА 
Пред овој суд се води парнична постапка за сопстве-

ност на имот стекнат за време на брак и предавање на вла-
дение по тужба на тужителката Калина Манасиевска од с. 
Владимирово, Берово преку полномошникот адвокатот 
Ванчо Трајков од Кочани,  против тужениот Благој Мана-
сиев од с. Градец, Виница со непозната адреса. 
Се повикува тужениот или друго лице кое што знае 

на која адреса истиот живее да се јави во Основниот суд 
во Виница во рок од 15 дена од објавувањето на огласот. 
Доколку во овој рок не се јават, за привремен застапник 
е определен стручниот соработник Славе Стефанов, 
стручен соработник во Основниот суд во Виница, кој ќе 
го застапува во постапката до неговото јавување. 
Од Основниот суд во Виница, П.бр. 217/2002. 

(21370) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Пред Основниот суд во Струмица, се води постапка 

ВПП. бр. 64/02 за докажување смрт на лицето Каламер-
ников Костаќе Ѓорѓи од Струмица по предлог на пред-
лагачот Каламерников Панче од Струмица.  
Се повикува лицето Каламерников Костаќе Ѓорѓи од 

Струмица, како и сите други лица што знаат за негови-
от живот, да се јават во Основниот суд во Струмица во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
�Службен весник на Република Македонија�. 
Лицето Каламерников Ѓорѓи е чукун дедо на предла-

гачот Каламерников Панче од Струмица и истиот пис-
мено во предлогот за докажување смрт наведува дека 
неговиот чукун дедо е починат на ден 13.09.1939 година 
и погребан на градските гробишта во Струмица и на не-
говиот надгробен споменик јасно се напишани неговото 
име, презиме и датата на смртта, но во Матичната книга 
на умрените погрешно била заведена датата на неговата 
смрт и било испуштено да се напише неговото име Ѓор-
ѓи, така што стоело само Каламерников Костаќе. 
Предлагачот има правен интерес да се докаже смртта 

на Каламерников Костаќе Ѓорѓи, а заради отпочнување 
на постапка за денационализација на имотот што му 
бил одземен на неговиот чукун дедо во која тој и други 
лица се јавуваат како наследници. Заради тоа се пови-
куваат сите лица кои знаат во врска со наведените по-
датоци, а за докажување смртта на лицето Каламерни-
ков Ѓорѓи од Струмица кои ќе помогнат при спроведу-
вањето на оваа вонпроцесна постапка. 
Од Основниот суд во Струмица, ВПП.бр. 64/2002.  

                                        (21640) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1492/2002 од 29.3.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02045444?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар  основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за производство, трговија и услуги У-ЧИНАР ДОО-
ЕЛ с. Ѓопчели - Стар Дојран. 
Единствен содружник-основач Исмет Агушев од с. 

Ѓопчели-Стар Дојран. 
Дејности: 01.13/2, 01.24, 15.91, 15.98/2, 17.40, 

17.40/1, 17.40/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.51, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 51.13, 51.21, 

51.22, 51.31, 51.32, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42, 51.45, 
51.51, 51.53, 52.11, 52.12, 52.22, 52.24, 52.25, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 60.22, 60.23, 60.24, 63.25, 
63.40, 65.12/3, 74.84, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, услуги во меѓународниот транспорт на 
стоки и патници, меѓународна шпедиција. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сите свои средства. 
Исмет Агушев-управител со неограничени овласту-

вања. 
Од  Основниот  суд  Скопје I - Скопје,  Трег.  бр. 

1492/2002.                                                                (19534) 
____________ 

 
Согласно член 204 од ЗТД и решението на судот П. 

Трег. бр. 2108/2002 од 15.04.2002 година со кое се за-
пишува упис на намерувано намалување на основната 
главнина на Друштвото за производство, трговија, ин-
женеринг и застапување РАДИМЕКС Радмила ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. �Народен 
фронт� бр. 6-2/3 локал 11, Скопје. 
Објавуваме дека Друштвото е согласно, врз основа 

на барање на доверителите да им го платиме побарува-
њето или да им дадеме гаранција за истото.        (21701) 

___________ 
 
Согласно член 204 од ЗТД и решението на судот П. 

Трег. бр. 2868/02на Основниот суд Скопје I - Скопје со 
кое се запишува упис на намерувано намалување на ос-
новната главнина на Друштвото за трговија и услуги 
ТАНГРАМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на 
ул. �Илија Димовски� бр. 5 б, Скопје. 
Објавуваме дека Друштвото е согласно, врз основа 

на барање на доверителите да им го платиме побарува-
њето или да им дадеме гаранција за истото. 
Доколку во рок од 90 дена не го поднесат побарува-

њето, ќе се смета дека сите доверители се согласни со 
намеруваното намалување на основната главнина. 

      (21702) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 582/02 од 15.02.2002 година, во регистарската влош-
ка бр. 02044539?-8-03-000, го запиша во трговскиот ре-
гистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ЕЛВАН-ПРОМ ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Кавадарци, ул. �Страшо Пинџур�  бр. 39. 
Основач: Митров Ванчо од Кавадарци, ул. �Страшо 

Пинџур� бр. 39. 
Дејности: 18.21, 18.24, 25.12, 51.21, 51.23, 51.24, 

51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.62, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 51.23, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.72/1, 52.74, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 51.18, 51.19, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 65.12/3, 74.84, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и 
застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, 
лизинг, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
продажба на стоки од консигнациони складови, малог-
раничен промет со соседните земји СР Југославија, Бу-
гарија, Грција и Албанија. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. 
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Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

НТП е Митров Васил, управител со неограничени ов-
ластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

582/02.                                                                    (12310) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 3551/2000 од 18.07.2000 година, во регистар-
ската влошка бр. 02032579?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
промет, трговија и услуги ДИЉО-КОМПАНИ Абдил-
самет ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Бајрам Шабани� 
бр. 67. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 

50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 
60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 70.20, 
70.31, 74.82, 74.83, 74.84, 63.30. 
Надворешна трговија со прехранбени производи, 

надворешна трговија со непрехранбени производи, зас-
тапување странски фирми и реекспорт, посредување во 
надворешнотрговскиот промет, комисиони работи, 
консигнациони работи, меѓународна шпедиција, услу-
ги во меѓународен транспорт  на стоки и патници, ма-
лограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР 
Југославија. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За обврските направени во правниот промет со тре-

ти лица, друштвото одговара со сиот свој имот. 
Лицето овластено за застапување во внатрешен и 

надворешен промет е Абдилсамет Џафери - управител 
без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3551/2000.                                                     (12311) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1188/2002 од 8.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02045143?-6-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТП на ИСО ПРОМ 
ТП Исењ Ариф Емин Такси превоз на патници и стока, 
с. Скудриње - Ростуше. 
Трговец-поединец е основано на 12.03.2002 година 

од Исењ Ариф Емини од с. Скудриње. 
Во правниот промет настапува во свое име и за сво-

ја сметка. 
За обврските сторени со трети лица одговара со це-

локупниот свој имот. 
Исењ Емини - управител без ограничување. 
Дејности: 60.21 - превоз на патници во друг копнен 

сообраќај, линиски, 60.22 - такси превоз, 60.23 - превоз 
на патници во другиот друмски сообраќај, слободен, 
60.24 - превоз на стоки во друмскиот сообраќај. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1188/2002.                                                     (12312) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Oсновниот суд во Гевгелија, со решението ЗГ. бр. 

7/02 од 25.07.2002 година, во регистарот на здруженија  
го запиша Здружението на граѓани Друштво за ловство 
и екологија �Тигар-С� од Стојаково, со седиште во с. 
Стојаково. 

Цели и задачи на субјектот: да ја следи и анализира 
состојбата на дивечот и животната средина во овој ре-
гион, да ја координира и води политиката на ловството, 
да го следи спроведувањето на мерките за заштита и 
развој на дивечот, да управува со ловиштето и да се 
грижи за плански лов, за заштита на дивечот и живот-
ната околина да се грижи за развојот и афирмација на 
ловството и еколошката свест и др. 
Лице овластено за застапување е Илија Карагошев 

од Стојаково.                                                       
Од Основниот суд во Гевгелија.                      (21585) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. ЗГФ. бр. 

26/2002 од 30.07.2002 година, изврши упис на основа-
њето на Здружението на граѓани под полно име �ФЕ-
НИКС� - Прилеп и под скратено име ЗГ �ФЕНИКС� - 
Прилеп. 
Основни цели и задачи на Здружението се: иници-

рање на соработка меѓу младите и развивање на креа-
тивни лидерски способности кај истите; едукација на 
младите и развој на свеста кај младите за борбата про-
тив сите зла и пороци; подобрување и унапредување на 
општествената, економската и социјалната положба на 
младите во Република Македонија; зголемување на за-
интересираноста за спортски активности и развивање 
на спортски и натпреварувачки дух меѓу младите; ин-
формирање на младите за заштита од инфективни бо-
лести; отфрлање на секаква дискриминација, полова, 
верска, национална и др; заштита на правата на децата; 
унапредување на еколошката култура на подрачјето на 
општина Прилеп и создавање на услови за поуспешно 
унапредување на екологијата и свеста за неа; помагање 
во развој на граѓанското општество и демократија во 
Република Македонија; разрешување и ублажување на 
проблемите во општеството по пат на лобирање во ин-
ституциите на системот; едукација од областа на пра-
вата на граѓаните, едукација од областа на информати-
ката, издавање на брошури, публикации, книги, списа-
нија и сл.; учество и организирање на разни семинари, 
работилници, конференции, предавања и јавни наста-
пи; организирање на хуманитарни, уметнички и кул-
турни манифестации; соработка со институции, орга-
низации, здруженија и фондации од Република Маке-
донија и странство; развивање на културниот интелект 
кај луѓето и зачувување и заштита на културното бо-
гатство; координирано дејствување на членовите на 
Здружението; и други цели и задачи кои произлегуваат 
од тековното работење на Здружението. 
Седиштето на Здружението е во населбата Точила 

1, зграда Ц 8, стан 5 во Прилеп, а истото ќе делува на 
територијата на Република Македонија.  
Лице овластено за застапување и претставување на 

Здружението е неговиот претседател Кети Ефремоска 
од Прилеп, со живеалиште во населбата Точила 1, згра-
да Ц 8, стан 5 во Прилеп.  
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. ЗГФ. бр. 

26/2002.                                                                    (21720) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. ЗГФ. бр. 26/2002 се запишува здружение-
то на граѓани под име: Тениски клуб �Славија� - Ох-
рид. 
Здружението на граѓани има за цел: развој на тенис-

киот спорт во Охрид и Република Македонија; донесу-
вање програми за развој и унапредување на работата на 
клубот; учествува во реализација на системот на нат-
превари што го организира тенискиот сојуз на Македо-
нија; прифаќа организација на тениски натпревари за 
сите категории, како и организација на меѓународни 
средби во тенис, кои ќе му ги довери ТСМ; организира 
тренажен процес и подготовки на членови на клубот; 
реализира програма за надградба на стручните кадри 
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во клубот; дава иницијатива за соработка со организа-
ции кои реализираат програми што се значајни за раз-
војот на тенис спортот и клубот; се грижи за набавка и 
одржување на неопходната опрема реквизити за орга-
низација на тренинг и натпревари за своите членови; 
води грижа за здравствената заштита на активните чле-
нови на клубот; да извршува и други работи и задачи 
утврдени со Законот за спорт, статутот и други акти. 
Седиштето на здружението е во Охрид, на ул. �Јане 

Сандански� бр. 139, каде и дејствува. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Антонио Јанкуловски од Охрид, ул. �Јане Сандански� 
бр. 139. 
Од Основниот суд во Охрид, Рег.  ЗГФ. бр. 26/2002. 
                                                                        (21635) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. ЗГФ. бр. 27/2002 од 18.07.2002 година, се 
запишува здружението на граѓани под име: Здружение 
на работодаватели Охрид. 
Здружението на граѓани има за цел: промовирање и 

одбрана на системот на правната иницијатива и пазарна-
та економија; промовирање и одбрана на единството и 
интеграција на претприемнштвото; поттикнување на 
стопанскиот развој на земјата; претставување и одбрана 
на генералните и заедничките интереси на работодава-
чите пред државните и професионалните организации. 
Седиштето на здружението е во Охрид, на ул. �Ту-

ристичка� бр. 30, каде и дејствува. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Сашо Кичеец од Охрид, ул. �Туристичка� бр. 49. 
Од Основниот суд во Охрид, Рег.  ЗГФ. бр. 27/2002. 
                                                                        (21636) 

___________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. ЗГФ. бр. 28/2002 од 18.07.2002 година, се 
запишува здружението на граѓани под име: Тениски 
клуб �Џокер� - Охрид. 
Здружението на граѓани има за цел: развој на тени-

сот во Охрид и Република Македонија; учество во реа-
лизацијата на систем натпревари кои ќе му бидат дове-
рени од повисоки сојузи; организирање на тениски нат-
превари кои ќе му бидат доверени од повисоки сојузи; 
организирање на процес на тренинзи подготовка на 
членовите на клубот; давање на иницијатива за сора-
ботка со други организации кои реализираат програми 
што се значајни за развојот на тенисот и на клубот; ко-
муницира со Градскиот совет на општина Охрид за 
статутот, потребите и условите за работа на клубот; се 
грижи за здравствената состојба на активните членови 
на клубот; пропишува, верифицира и издава членски 
книшки, амблеми, значки и други ознаки на клубот. 
Седиштето на здружението е во Охрид, на ул. �Ох-

ридска архиепископија�, каде и дејствува. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Арнаудова Билјана од Охрид. 
Од Основниот суд во Охрид, Рег.  ЗГФ. бр. 28/2002. 
                                                                        (21637) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. ЗГФ. бр. 

21/2002 од 18.07.2002 година, изврши упис на основа-
њето на Здружението на технолози, хемичари и хеми-
ски техничари �Епрувета� - Прилеп, во судскиот регис-
тар на здруженија на граѓани и фондации, под веќена-
веденото полно име и под скратено име ЗТХХТ �Епру-
вета� - Прилеп. 
Основни цели и задачи на Здружението се: развој на 

професионалните и стручните способности и подобрува-
ња на материјалната и општествената положба на техно-
лозите, хемичарите и хемиските техничари; создавање 
на критериуми за селекција на поединци од редот на 

овие струки во однос на нивната финансиска состојба, за 
што побрзо нивно вработување, со обврска за професио-
нално и етичко однесување; развивање на систем на еду-
кација заради дообучување на технолозите, хемичарите 
и хемиските техничари за одредена субспецијалност, ко-
ја ќе им донесе напредување во струката; развивање на 
кодекс на професионалната етика на технолозите, хеми-
чарите и хемиските техничари, кон кој истите ќе се 
придружуваат и ќе им служат како модел на другите; ор-
ганизирање на предавања и семинари заради подобрва-
ње на нивото на стручните знаења; и воспоставување на 
меѓусебна соработка со другите здруженија.   
Седиштето на здружението е во Прилеп, во Работ-

ничкиот универзитет �Пере Тошев�, на ул. �Марксова� 
бр. 54 в, а истото ќе делува на територијата на Репуб-
лика Македонија. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

Здружението е неговиот претседател Васил Стојкоски 
од Прилеп. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег.  ЗГФ. бр. 

21/2002.                                                                    (21639) 
_______________________________________________ 

 
СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

 
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 20/02 од 08.07.2002 година, е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник ППУ �МАК 
ФРУИТ� ДОО Валандово со жиро сметка 41301-601-
55328 при ЗПП односно сега при Агенцијата за работа 
со блокирани сметки Скопје, но истата не се спроведу-
ва заради немање на имот од кој би се намириле тро-
шоците на стечајната постапка, па отворената стечајна 
постапка над должникот МАК �ФРУИТ� од Валандо-
во, веднаш се заклучува. 
Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 

дена, преку овој суд до Апелациониот суд во Скопје. 
Од Основниот суд во Гевгелија.                      (21060) 

___________ 
 
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 12/02 од 08.07.2002 година, е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник Друштво 
�КОМ ШУНТОВ� ДООЕЛ од Валандово, со жиро 
сметка 41301-601-58041 при ЗПП односно Агенцијата 
за работа со блокирани сметки Скопје, но истата не се 
спроведува заради немање на имот од кој би се нами-
риле трошоците на стечајната постапка, па отворената 
стечајна постапка над должникот �КОМ ШУНТОВ� 
ДООЕЛ од  Валандово, веднаш се заклучува. 
Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 

дена, преку овој суд до Апелациониот суд во Скопје. 
Од Основниот суд во Гевгелија.                      (21061) 

___________ 
 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение 
Ст. бр. 34/02 од 08.07.2002 година е отворена стечајна 
постапка над стечајниот должник ТП �МТК- КОМЕРЦ 
96� од Гевгелија со седиште на ул. �Загребачка� бр. 1/2 и 
жиро сметка бр. 41610-601-54084 при ЗПП Гевгелија, но 
истата не се спроведува заради немање на имот од кој би 
се намириле трошоците на стечајната постапка, па отво-
рената стечајна постапка над должникот �МТК - Комерц 
96� од Гевгелија веднаш се заклучува. 
Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 

дена од објавувањето  преку овој суд до Апелациониот 
суд во Скопје. 
Од Основниот суд во Гевгелија.                      (21062) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II- Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 319/01 од 07.11.2001 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, трговија на големо и мало �МУРИ-
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ТЕКС-СКОПЈЕ� извоз-увоз со седиште на ул. �Коста 
Новаковиќ� бр. 18-3/9, со жиро сметка бр.  40100-601-
210668, како и број на регистарска влошка 1-37739-0-0-
0, при регистарот на  Основниот суд Скопје I- Скопје, и 
истата не се спроведува.  
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за производство, трговија на големо и мало 
�МУРИТЕКС-СКОПЈЕ� извоз-увоз се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (21088) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II- Скопје, објавува дека со ре-

шение IV. Ст. бр. 382/01 од 24.01.2002 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Мешовито друштво за 
внатрешна и надворешна трговија �ФАДИП ФОРМА 
2000� со седиште на бул. �Јане Сандански� бб, со жиро 
сметка бр.  40100-601-138567, како и број на регистарска 
влошка 1-21438-0-0-0, при регистарот на  Основниот суд 
Скопје I- Скопје, и истата не се спроведува.  
Отворената стечајна постапка над должникот Ме-

шовито друштво за внатрешна и надворешна трговија 
�ФАДИП ФОРМА 2000�  се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I- Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (21089) 

___________ 
 
Со решение на Основниот суд во Велес Ст. бр. 

15/2001 од 28.06.2002 година, стечајната постапка над 
должникот Претпријатие за надворешен и внатрешен 
промет на големо и  мало �ВИ-ЛИ-КОМ� извоз-увоз 
ЦО Велес ул. �Благој Ѓорев� бр. 69 3/19, се запира. 
Од Основниот суд во Велес.                            (21090) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 56/02 

од 25.07.2002 година, над  должникот Трговско друш-
тво за производство, трговија, градежништво и услуги 
Јасминка Мишоска и др. �М+Т� експорт-импорт Киче-
во ДОО, со седиште на ул. �Јанко Михајлоски� бр. 48, 
отвори стечајна постапка но истата не ја спроведе по-
ради немање на средства за формирање на стечајна ма-
са и истата ја заклучува согласно член 64 од ЗС.  
По правосилноста на решението должникот ќе се 

избрише од трговскиот регистар при Основниот суд во 
Битола. 
Од Основниот суд во Кичево.                          (21363) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 174/02 

од 02.07.2002 година, над Друштвото за производство, 
услуги и трговија на големо и мало�Брле� Билјана ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Битола, ул. �Партизанска� бр. 79/9, Трег. 
01011754-?-8-01-000 со  дејност трговија, и жиро сметка 
500-0000001468-85, при Стопанска банка АД Битола, от-
вори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (21581) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 172/02 

од 24.07.2002 година, над Трговското и услужно прет-
пријатие �28-Рикуч� увоз-извоз Битола, ул. �28-ма� бр. 
20, Трег. 1-11144 со дејност трговија, жиро сметка 
40300-601-43185, при ЗПП Битола, отвори стечајна 
постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (21582) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 53/02 

од 09.07.2002 година, отвори стечајна постапка над 
должникот ТД �ПРИМАКО ЛТД� - ДООЕЛ Кичево, 

ул. �Б.Ослободување� бр. 74/3, и истата не ја спроведу-
ва поради немање на средства за стечајна маса и се зак-
лучува стечајната постапка над наведениот должник 
согласно член 64 став 1  од Законот за стечај.  
Од Основниот суд во Кичево.                          (21583) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево со решението Ст. бр. 

33/02 од 11.06.2002 година отвори стечајна постапка 
над должникот Претпријатие за туризам, трговија на 
големо и мало УСКАНА ИМПЕКС експорт-импорт 
ДОО Зајас, со број на жиро сметка 40320-601-25157 
при ЗПП Кичево. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник Претпријатие УСКАНА ИМПЕКС од Зајас, 
поради немање на средства согласно член 64 став 1 од 
Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                         (21641) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 146/02 од 08.07.2002 година е отворена сте-
чајна постапка над Друштвото за производство, трго-
вија и услуги �Срчка-Комерц� Чедомир ДООЕЛ увоз-
извоз Куманово, ул. �Железничка� бр. 35, со истото ре-
шение е заклучена отворената стечајна постапка над 
Друштвото за производство, трговија и услуги �Срчка-
Комерц� Чедомир ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. 
�Железничка� бр. 35. 
По правосилноста на решението должникот да се 

избрише од регистарот на претпријатија што се води 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Куманово.                     (21522) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 13/2002 од 25.06.2002 година, е отворена стечај-
на постапка над должникот Претпријатие за производ-
ство, промет, услуги и транспорт �ШАР-ДИНГ� Ц.О. 
увоз-извоз с. Чифлик-Тетово, со жиро сметка 41500-
601-51313, што се води при Агенцијата за работа со 
блокирани жиро сметки. 
За стечаен судија е определен Томислав Бошковски 

член на стечајниот совет. 
За стечаен управник е именуван Владислав Тамбур-

ковски од Скопје, ул. �Желево� бр. 4/1-7. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

пријават своите побарувања кај стечајниот управник 
или до Основниот суд Тетово - Стопански отсек. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и права на должникот ка-
ко и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите над должникот што не се запишани во јав-
ните книги во рок од 15 дена да ги пријават своите по-
барувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 
Се закажува рочиште на собир на доверители за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања 
(испитно рочиште), како и рочиште на собранието на 
доверители на кое врз основа на извештајот на стечај-
ниот управник ќе се одлучува за понатамошниот тек на 
стечајната постапка (извештајно рочиште) кое ќе се 
одржи на ден 6.09.2002 година во 12,00 часот во салата 
на Основниот суд Тетово 1/1. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (21719) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Ст.бр. 130/2002 од 3.07.2002 го-
дина, отворена е стечајна постапка над должникот Тез-
га за промет со кондури и текстил �ЕРЕН 1 ТП ВЕДАТ 
ВЕЛИ МЕМЕДИ� Скопје, со седиште во Градски Тр-
говски Центар - Еко Шопинг - Скопје, со сметка 40100-
601-415769, Агенција за блокирани сметки со регистер-
ска влошка 02006437?-6-09-000. 
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За стечаен судија се определува Зорица Илиовска 

судија на овој суд и член на стечајниот совет. 
За стечаен управник се определува Маринко Саздов-

ски со адреса на ул. �Елисие Поповски� бр. 15, Скопје. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 
Се закажува рочиште на собир на доверители за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочишта на собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (из-
вештајно рочиште) на 4.09.2002 година, во 8,35 часот 
во соба бр. 44 во Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 

�Службен весник на РМ�. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (21704) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст.бр. 112/02 од 14.06.2002 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за тргови-
ја, услуги и производство �КАНИ ТЕКС� Исен ДООЕЛ 
со седиште на ул. �Боро Менков� бр. 3/2-9, со жиро 
сметка бр. 40100-601-461045, како и број на регистарска 
влошка 02029847?-8-01-000, при регистарот на Основни-
от суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за трговија, услуги и производство �КАНИ 
ТЕКС� Исен ДООЕЛ се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (21676) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст.бр. 132/02 од 14.06.2002 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за тргови-
ја и услуги �БРАЌА ДЕМА� Ќемал ДООЕЛ експорт-им-
порт, со седиште на ул. �Дижонска� бр. 7, со жиро смет-
ка бр. 40100-601-160927 и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за трговија и услуги �БРАЌА ДЕМА� Ќемал 
ДООЕЛ експорт-импорт се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (21675) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст.бр. 19/02 од 6.06.2002 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за органска 
одговорност за производство, промет и давање услуги 
�МАГ-МАР КОМПАНИ� Ц.О. Скопје, со седиште на 
бул. �Видое Смилевски Бато� бр. 87/1-26, со жиро 
сметка бр. 40100-601-168790 и регистарска влошка 1-
25953-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I 
- Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за органска одговорност за производство, 
промет и давање услуги �МАГ-МАР КОМПАНИ� Ц.О. 
од Скопје се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (21674) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст.бр. 153/02 од 27.06.2002 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за произ-

водство, услуги и трговија �МАСИВА� Жани ДООЕЛ 
Скопје, со седиште на ул. �Иван Манолев� бр. 235-б, со 
жиро сметка бр. 40100-601-282355 и регистарска влош-
ка 02022090?-8-03-000 при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, услуги и трговија �МАСИ-
ВА� Жани ДООЕЛ од Скопје се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (21673) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 197/2002 

од 24.07.2002 година, над Друштвото за транспорт, произ-
водство и трговија на големо и мало �КАСО� Пеце, увоз-
извоз и услуги Ресен,  со  дејност такси превоз со жиро 
сметка 320000000600436 при Силекс банка Ресен, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (21764) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 198/02 

од 26.07.2002 година, над Друштвото за трговија на го-
лемо и мало и услуги Весна Соклевска �Сокле�  увоз-
извоз Битола ДООЕЛ,  со  дејност фризерски и други 
третмани за разубавување, и жиро сметка 500-
0000000804-40 при Стопанска банка АД Битола, отво-
ри стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (21765) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 

128/2002 од 24.07.2002 година, над ПП ДООЕЛ �То-
кат� Битола, нас. Карпош бр. 11-1/4,  дејност трговија 
на големо и мало со жиро сметка 500-0000000644-35 
при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна пос-
тапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (21766) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 

192/2002 од 26.07.2002 година, над Трговецот поеди-
нец на мало Душко Коте Велковски �Коте� с. Породин,  
со  дејност трговија и жиро сметка 500-000000865-51 
при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка, не ја 
спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (21767) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 

193/2002 од 25.07.2002 година, над ДПУТ ЖИЗ Злате 
Ванчовски Битола со  дејност трговија и жиро сметка 
500-000000000413-49 при Стопанска банка  Битола, от-
вори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (21768) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 

155/2002 од 17.07.2002 година, над ТД за производ-
ство, трговија и услуги �Глобал текстил� ДОО Битола, 
бул. �1-ви Мај� бр. 7 со  дејност трговија и жиро смет-
ка 40300-601-108060, отвори стечајна постапка, не ја 
спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (21769) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 237/01 

од 27.06.2002 година, над ТП �Танга� од Битола, ул. 
�Панде Кајзерот� бр. 46 со  дејност услужна и жиро 
сметка 40300-601-108279, отвори стечајна постапка, не 
ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (21770) 
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Основниот суд во Охрид, огласува дека со решение 

Ст. бр. 24/02 од 04.07.2002 година отвори стечајна пос-
тапка над должникот Друштво за угостителство, трго-
вија и други услуги на Миле Петрески, �Анима-2000� 
Охрид, ДОО - Охрид, со седиште на кеј. �Маршал Ти-
то� бр. 8, Охрид, со број на рег.влошка 01-011227?-3-
09-000, што се води при Основниот суд во Битола, со  
жиро сметка 41020-601-80667, што се води во Агенци-
јата за блокирани сметки - Скопје, ПЕ - Охрид, истата 
нема да се спроведува, и се заклучува од причини што 
имотот со кој што располага должникот е од незначи-
телна вредност.  
Од Основниот суд во Охрид.                           (21771) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Ликвидаторот Игор Бачоски од Тетово, дипл. 

правник ул. �Маршал Тито� бр. 50/2, тел. 044/28780  
запишан во трговскиот регистар при Основниот  суд 
Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 3599/02, и 
влошка 02018448?-8-03-000 од 27.06.2002 година, обја-
вува дека Друштвото за производство, трговија и услу-
ги СЕАТ-КОМЕРЦ Исмет ДООЕЛ експорт-импорт Те-
тово, ул. �Мирче Ацев� бр. 73  е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од  30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (21500) 

___________ 
 

Ликвидаторот Петковска Десанка од Скопје, 
ул. �Саса� бр. 33-б,  запишан во трговскиот регистар 
при Основниот  суд Скопје I - Скопје со решение П. 
трег. бр. 2962/02, објавува дека Друштвото за трговија 
и услуги ФИМАКО Десанка ДООЕЛ, ул. �Саса� бр. 33-
б, и со број на жиро сметка 40100-603-21420 отворена 
при ЗПП филијала 40100 е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од  три месеци од денот на последната 
објава. 
Од ликвидаторот.                                              (21454) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 187/2002 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот  Трговско про-
изводно претпријатие �ЛИЗА МАКС� ЦО увоз-извоз 
Скопје, ул. �Јане Сандански� бр. 37/2-9, со жиро смет-
ка 40100-601-1334356. 
За ликвидатор се определува лицето Илија Заков-

ски од Скопје, ул. �Рузвелтова� бр. 54, тел. 741-545. 
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава.  

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (21612) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд I. Л.бр. 209/2002 од 12.07.2002 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот  Прет-
пријатие за трговија и услуги на големо и мало �АЉКО 
МАРКЕТ� ДОО експорт-импорт Скопје, ул. �Алберт Ста-
ниќ� бр. 6, со жиро сметка 40100-601-105170. 
За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 

од Скопје, ул. �Јане Сандански� бр. 50/3-4. 

Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава.  

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (21660) 
___________ 

 
Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје бул. 

�Јане Сандански� бр. 50-3-4, запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот  суд Скопје I - Скопје со реше-
ние П. трег. бр. 4043/02, од 08.07.2002 година, објавува 
дека Друштвото за производство, трговија и услуги 
ГАЛЕБ-ТОН Драгица ДООЕЛ увоз-извоз с. Ржаничино 
општина Петровец со седиште на ул. �А. Василевски� 
бр. 6-а, и жиро сметка 200 000 023 339 356 депонент 
при Стопанска банка а.д. Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од  три месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (21661) 

___________ 
 
Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје бул. 

�Јане Сандански� бр. 50-3-4, запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот  суд Скопје I - Скопје со реше-
ние П. трег. бр. 3940/2002 година објавува дека Друш-
твото за производство, промет и услуги АРТИЗ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје со седиште на ул. �Васил Главинов� 
бр. 3-1, и жиро сметка 2000 000 990 077 684 депонент 
при Стопанска банка а.д. Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од  три месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (21662) 

___________ 
 
По трет пат ликвидаторот Весна Милева од 

Штип, ул. �Пиринска� бр. 57, запишан као ликвида-
тор со решение П.Трег. 548/02 во трговскиот регистар 
при Основниот  суд во Штип, објавува дека Трговското 
друштво за производство, промет и услуги Санто Ко-
мерц ДООЕЛ с. Амзабегово, Св. Николе со жиро смет-
ка 41420-601-27375 отворена при ЗПП Св. Николе  е во 
ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена од пос-
ледната објава.  
Од ликвидаторот.                                              (21716) 

___________ 
 

По трет пат ликвидаторот Весна Милева од 
Штип, ул. �Пиринска� бр. 57, запишан као ликвида-
тор со решение П.Трег. 534/02 во трговскиот регистар 
при Основниот  суд во Штип, објавува дека Друштвото 
за трговија ЕМИ увоз-извоз ДООЕЛ Штип, ул. �Борис 
Кидриќ� бр. 21 со жиро сметка 41400-601-14989 отво-
рена при ЗПП Штип  е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава со докази во два примерока, а 
најдоцна во рок од  15 дена од последната објава.  
Од ликвидаторот.                                              (21717) 

___________ 
 

Ликвидаторот Симјановска Тања дипл. правник од Те-
тово, ул. �Благоја Тоска� бр. 21/7, тел. 044/27-913  запи-
шан во трговскиот регистар при Основниот  суд Скопје I - 
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Скопје, со решение П. трег. 3316/2002 од 14.06.2002 годи-
на  објавува дека Трговското друштво за производство, 
трговија, угостителство и услуги НАЦИОНАЛ Светозар 
ДООЕЛ увоз-извоз с. Челопек општина Брвеница, со жи-
ро сметка 540000000122187 во Тетовска банка АД Тетово,  
е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од  15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (21718) 

___________ 
 
Ликвидаторот Миливоје Гратчаноски од Скоп-

је, ул. �Јуриј Гагарин� бр. 25/12, запишан во судски-
от регистар при Основниот  суд Скопје I - Скопје со ре-
шение П. трег. бр. 3535/2002 објавува дека Друштвото 
за завршни и занаетчиски работи во градежништвото 
�Гранит-Хидро� Миливоје ДООЕЛ Скопје со жиро 
сметка 40120-601-407973 отворена при ЗПП филијала, 
Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од  3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (21671) 

___________ 
 
Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. 

�Јане Сандански� бр. 50-3-4, запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот  суд Скопје I - Скопје со реше-
ние П. трег. бр. 3939/02 од 22.07.2002 година објавува 
дека Друштвото за производство, промет, посредување  
и услуги МСФ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште 
на ул. �Зеф Љуш Марку� бр. 19, и жиро сметка 
300000000551287 депонент при Комерцијална банка 
а.д. Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од  три месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (21667) 

___________ 
 
Ликвидаторот Балова Снежана, дипл. екк. од Штип, 

ул. �Кочо Рацин� бр. 2, Штип, запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот суд во Штип со решението П. 
Трег. бр. 744/02, објавува дека Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги Гарден ДООЕЛ Штип, со број 
на жиро-сметка 41400-601-29546 отворена при ЗПП 
Штип е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (21829) 

__________ 
 

Ликвидаторот Балова Снежана, дипл. екк. од Штип, 
ул. �Кочо Рацин� бр. 2, Штип, запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот суд во Штип со решението П. 
Трег. бр. 561/02, објавува дека Друштвото за трговија и 
услуги Матекс Златанова Сузана и др. јтд Кочани, со 
број на жиро-сметка 40400-601-45447 отворена при 
ЗПП Кочани е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (21830) 

Ликвидаторот Балова Снежана, дипл. екк. од Штип, 
ул. �Кочо Рацин� бр. 2, Штип, запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот суд во Штип со решението П. 
Трег. бр. 667/02, објавува дека Јавното трговско друш-
тво за трговија и услуги Сарај-9 Блашка Накашева и др. 
јтд увоз-извоз Кочани, со број на жиро сметка 40400-
601-41726, отворена при ЗПП Штип е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (21831) 

__________ 
 

Ликвидаторот Балова Снежана, дипл. екк. од Штип, 
ул. �Кочо Рацин� бр. 2, Штип, запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот суд во Штип со решението П. 
Трег. бр. 669/02, објавува дека Друштвото за трговија и 
услуги Ел-Ма увоз-извоз јтд Штип, со број на жиро 
сметка 41400-601-40594 отворена при ЗПП-Штип е во 
ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (21832) 

__________ 
 

Ликвидаторот Балова Снежана, дипл. екк. од Штип, 
ул. �Кочо Рацин� бр. 2, Штип, запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот суд во Штип со решението П. 
Трег. бр. 670/02, објавува дека Друштвото за производ-
ство, услуги и трговија Грамос ДОО с. Три Чешми, со 
број на жиро-сметка 41400-601-4980 отворена при ЗПП 
Штип е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (21833) 

__________ 
 

Ликвидаторот Балова Снежана, дипл. екк. од Штип, 
ул. �Кочо Рацин� бр. 2, Штип, запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот суд во Штип со решението П. 
Трег. бр. 671/02, објавува дека Друштвото за трговија и 
услуги Доби трејд увоз-извоз ДООЕЛ Штип, со број на 
жиро-сметка 200000028352510 отворена при Стопанска 
банка Штип е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (21834) 

__________ 
 

Ликвидаторот Балова Снежана, дипл. екк. од Штип, 
ул. �Кочо Рацин� бр. 2, Штип, запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот суд во Штип со решението П. 
Трег. бр. 583/02, објавува дека Друштвото за трговија и 
услуги Го-Ти Велкова Оливера и др. јтд увоз-извоз Ко-
чани, ул. �Ване Градовјански� бр. 2, Кочани, со број на 
жиро сметка 2100511698801 отворена при Тутунска 
банка Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.          (21835) 
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НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
 

Се продава земјоделско земјиште; КО �Росоман�, 
КП. бр. 1654, план 046, скица 794, м.в. �Чаир�, култура-
нива, класа 3, со вкупна површина од 2.139 м2, КО. �Ро-
соман�, КП. бр. 1666, дел 3, план 046, скица 794, в.м. 
�Чаир�, култура-нива, класа 2, со вкупна површина од 
487 м2 КО �Росоман�, КП. бр. 2431, дел 2, план 045, ски-
ца 576, в. м. �Бела Земја�, култура лозје, класа 2, со 
вкупна површина од 1.962 м2, КО �Росоман�, КП. бр. 
4057, план 065, скица 577, в.м. �Курија�, култура нива, 
класа 3, со вкупна површина од 4.281 м2 и КО �Росо-
ман�, КП. бр. 4060, план 065, скица 577, в.м. �Курија�, 
култура-градина, класа 2, со вкупна површина од 1.940 
м2. Сопственост на Вера Миленковиќ од с. Росоман, Ка-
вадарци, евидентирано на Имотен лист бр. 2381 издаден 
од Државен завод за геодетска работи Оделение за пре-
мер и катастар Кавадарци, за цена од 100.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понуда-
та, во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                               (21584) 

____________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска оп-

штина Тремник, парцела број 434/3 во место викано 
�Среден Рид�, нива со површина од 751 м2 во Катастар-
ска општина Тремник, сопственост на Цветковски Гојко 
од с. Тремник. Цена на продажба 38.843,00 денари. 
Се повикуваат  заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава  во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставаат 

до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал Ти-
то� бр. 138.                                                               (21642) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот - овошна градина, 4-та 

класа со вкупна површина од 323 м2, што се наоѓа на 
КП 11/6, м.в. �Кораб�, КО Зелениково, сопственост на 
Љубица Ефремова од Скопје. 
Се повикуваат сопствениците на парцелите што 

граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во �Службен весник 
на Република Македонија� доколку се заинтересирани 
да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. 
Доколку не се јават во наведениот рок, истите го гу-

бат правото на првенствено купување на предметната 
недвижност. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџов-
ска од Скопје, ул. �Иван Козаров� бр. 24 лок. 23 (ДТЦ 
�Стара Рампа�).                                                       (21594) 

___________ 
 

Се продава недвижен имот - нива, 5-та класа со 
вкупна површина од 750 м2, што се наоѓа на КП 1524, 
м.в. �Азмак�, КО Г. Соње, сосопственост на Цветан 
Ацковски и Боце Павловски од Скопје. 
Се повикуваат сопствениците на парцелите што 

граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во �Службен весник 
на Република Македонија� доколку се заинтересирани 
да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. 

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го гу-
бат правото на првенствено купување на предметната 
недвижност. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџов-
ска од Скопје, ул. �Иван Козаров� бр. 24 лок. 23 (ДТЦ 
�Стара Рампа�).                                                       (21663) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште 

нива класа 4 на м.в. �Чешмиште� на КП 198 за КО Г. 
Агларци, во Имотен лист бр. 147, во површина од 3920 
м2, нива класа 4 на КП 511 на м.в. �Средно Расје� во 
Имотен лист бр. 147 површина од 6778 м2, нива класа 4 
на КП 614 на м.в. �Поројница� во Имотен лист 147 во 
површина од 3615 м2, сите за КО Г.Агларци или во 
вкупна површина од 14313 м2, за вкупна купопродажна 
сума од 50.000 денари сопственост на Јошевски Томе 
од с. Г. Агларци.  
Се повикуваат  заедничките сопственици, сосопс-

твеници и соседите чие земјиште  се граничи со зем-
јиштето што се продава  во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето  во �Службен весник на РМ � писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на првенствено купување 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Веселинка Здравкова од Битола, ул. �Меч-
кин Камен� бр. 20, Битола.                                    (21714) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште 6/7 идеален дел 

од КО �Кавадарци 1 (вон)�, КП бр. 5589, дел 2, план 
010, скица 010, в.м. �Домовица�, култура нива, класа 6, 
со вкупна површина од 3.307 м2, во сопственост на 
Благица Коцева од Кавадарци, евидентирано во Имо-
тен лист бр. 4055 издаден од Државен завод за геодет-
ски работи, Одделение за премер и катастар Кавадар-
ци, за цена од 100.000,00 денари. 
Се повикуваат сопствениците,  заедничките сопс-

твеници, сосопственици и соседите чие земјиште гра-
ничи со земјиштето кое што се продава  во рок од 30 
дена од денот на објавувањето во �Службен весник на 
Република Македонија�, писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото 
на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул.�Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                               (21715) 

___________ 
 
Сопственикот Живковска Светлана од с. Глуво, 

Скопје, својата недвижност-1/2 една идеална половина 
од нива 5 класа во површина од 3428 м2 во м.в. �Гла-
вичица� на КП 3118/2 и нива 5 класа во површина од 
612 м2 во м.в. �Главичица� на КП 3118/1 КО Глуво 
Бразда заведени во Поседовен лист број 661, го прода-
ва за 80,00 денари за 1 м2. 
Се повикуваат сосопственикот и сопствениците на 

граничните парцели чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ� 
писмено да се изјаснат за понудата, во спротивно го гу-
бат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 

до нотарот Ирфан Јонузовски општина Чаир, Скопје 
ул. �2 Македонски Бригади� број 54.                    (21760) 

____________ 
 
Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во 

Општина Чаир, ги известува сосопствениците и сопс-
твениците на граничните парцели со парцелата КП бр. 
102, нива четврта класа во м.в. �Јазирска Река� со повр-
шина од вкупно 4845 м2, КО Радишани дека сосопстве-
ниците на 4/5 идеален дел од наведената парцела Ше-
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керов Милан, Шекеровски Јован, Шекеров Драган и 
Шекеровски Бојко со живеалиште во Скопје ја прода-
ваат наведената парцела по цена од 101 денари по 1 м2. 
Доколку наведените лица сакаат да го користат пре-
димственото право за купување предвидено со Законот 
за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат купоп-
родажната цена во нотарски депозит. Во спротивно 
продавачот ќе ја продаде на друг купувач.          (21905)                                                         Се огласуваат за неважни следниве документи: ____________ 

 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: 28/53 иде-

ални делови од КП број. 2754 - пасиште, класа 2, во по-
вршина од 534 м2 во м.в. �Кишовица и на КП број 2755 
- овоштарник, класа 1, во површина од 2711 м2, двор од 
500 м2 и земјиште под зграда 1 - 24м2 и земјиште под 
зграда 2 - 17 м2 заведено во Имотен лист број 1468 м2 за 
КО Прилеп, сопственост на Силјановски Христо Божи-
дар од Прилеп ул. �Борка Утот� број 13, а за купопро-
дажна цена од 3.100,00 денари. 
Се повикуваат заедничките  сопственици, сосопс-

твениците, како и сопствениците кои граничат со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од објавува-
њето на оваа понуда во �Службен весник на РМ�, да се 
изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го гу-
бат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да ги достават 

до нотарот Стојаноска Елизабета ул. �Јоска Јордано-
ски� број 2, Прилеп.                                                (21773)  

____________ 
 
Сопствениците Томашевски Александар, Томашев-

ски Драги, Томашевски Никодин, Томашевски Златко, 
Заивосовска Ника и Младеновска Јаготка од Скопје, 
својата недвижност - нива 5 класа во површина од 6902 
м2 во место викано �Камени Мост Бучало� на КП 304 
КО Визбегово заведени во Поседовен лист број 92 го 
продаваат по 120,00 денари за 1 м2. 
Се повикуваат   сопствениците  на граничните пар-

цели чие земјиште се граничи со земјиштето што се 
продава  во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во �Службен весник на РМ �, писмено да се из-
јаснат за понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ирфан Јонузовски општина Чаир, Скопје 
ул. �2 Македонски Бригади� бр. 54.                      (21903) 

___________ 
 
Нотарот Ленка Панчевска со службено седиште во 

општина Чаир, го известува сопственикот на западниот 
дел од станбената зграда на ул. �Никола Малешевски� 
бр. 21, Џафери Сали со стан на ул. �Никола Малешев-
ски� бр. 5, дека сопственикот на источниот дел од се-
мејната станбена зграда, Светлана Мариновиќ го про-
дава својот дел со вкупна станбена површина од 170 
м.кв. по цена од 4.578.000,00 денари.  
Доколку наведеното лице сака да го користи пре-

димственото право за купување предвидено со Законот 
за облигациони односи, потребно е во рок од 45 дена 
од објавувањето на овој оглас, да ја депонира купопро-
дажната цена во нотарски депозит. Во спротивно про-
давачот ќе ја продаде на друг купувач.                (21823) 

___________ 
 
Се врши продажба на земјоделско земјиште во 

Скопје, построено на КО Марино, на КП  1/117, м.в. 
�Бела Земја�, нива 4 класа, во површина од 700 м2 за 
цена од 280,00 денари за м2, на која сопственик на 1/2 
идеален дел е Трпковски Среќко. 
Се повикуваат  заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава  во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ �, 

писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Марковска Дојчиновска Снежана, ул. �Ан-
тон Попов� бр. 77б.                                                (21792) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Пасош бр. 1513434 издаден од СВР Скопје на име 
Соколи Дуда, ул. 1213 бр. 121, Скопје.          (21778) 
Пасош бр. 1091860 издаден од СВР Тетово на име 

Фетаи Насир, с. Чифлик, Тетово.                        (21779) 
Пасош бр. 1341317 издаден од СВР Гостивар на 

име Грујевски Зоран, ул. Борис Кидриќ бр. 133, 
Гостивар.           (21812) 
Пасош бр. 719466 издаден од СВР Скопје на име 

Спироска Добринка, ул. Фуштанска бр. 11-а, Скопје. 
           (21813) 
Пасош бр. 639025 издаден од СВР Скопје на име 

Туран Исмаил, ул. Јоаким Крчовски бр. 38-а, Скопје. 
           (21814) 
Пасош 1707531 издаден од СВР Скопје на име 

Сабит Амети, с. Вртекица, Скопје.           (21815) 
Пасош бр. 931939 издаден од СВР Скопје на име 

Нуртен Рамадани, ул. Вашингтонска бр. 63, Скопје.  
             (21816) 
Пасош бр. 1394233 издаден од СВР Скопје на име 

Гајдаџиев Томе, ул. Рафаило Батино бр. 32, Скопје.  
           (21818) 
Пасош бр. 571194 издаден од СВР Скопје на име 

Фатмир Љута, ул. Јајце бр. 49-а, Скопје.           (21819) 
Пасош 1429124 издаден од СВР Тетово на име 

Муртезани Арома, ул. Блок 82 да 1-1/7, Тетово. (21820) 
Пасош 1441433 издаденод СВР Куманово на име 

Мирвете Биљали, ул. Др. Младен Стојановиќ бр. 18, 
Куманово.                          (21822) 
Пасош бр. 1439572 издаден од СВР Куманово на 

име Садат Јашари, с. Лопате, Куманово.              (21824) 
Пасош бр. 113601 издаден од СВР Тетово на име 

Мемеди Шкумбин, с. Огушиште, Тетово.            (21870) 
Пасош бр. 1199506 издаден од СВР Тетово на име 

Идризи Хузри, с. Добарце, Тетово.                       (21877) 
Пасош бр. 978811 издаден од СВР Куманово на име 

Арифи Ајриз, ул. П. Спасовска бр. 3, Куманово. 
                (21879) 
Пасош бр. 1156209 издаден од СВР Тетово на име 

Емурли Нази, с. Гургурница, Тетово.                   (21880) 
Пасош бр. 572907 издаден од СВР Скопје на име 

Трајковска Благојка, ул. Димче Милошевски Бр. 6, 
Скопје.            (21884) 
Пасош бр .359378 издаден од СВР Скопје на име 

Трајковски Пера, ул. Димче Милошевски бр. 6, Скопје. 
           (21885) 
Пасош 1032665 издаден од СВР Скопје на име 

Алили Енсар, ул. Серава бр 61, Скопје.        (21886) 
Пасош бр. 1337539 издаден од СВР- Кичево на име 

Атип Алими, ул."С. Лазаревски" бр. 36, Кичево.(21897) 
Пасош бр. 1386770 на име Мусаи Нермин, 

ул."Пожаревачка" бр. 59, Битола.            (21898) 
Пасош бр. 1386769 на име Мусаи Исмета, 

ул."Пожаревачка" бр. 59, Битола.          (21899) 
Пасош бр. 1111882 на име Сами Мусаи, 

ул."Пожаревачка" бр. 59, Битола.                         (21900) 
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Пасош бр. 1111885 на име Семи Мусаи, 

ул."Пожаревачка" бр. 59, Битола.                         (21901) 
Пасош бр. 1301238 на име Николовска Виолета, 

ул."Окт. Револуција" бр. 5/1, Куманово.        (21902) 
Пасош 1151908 издаден од СВР Куманово на име 

Рамадани Авни, ул. Владимир Назор бр. 3, Куманово. 
                         (21904) 
Пасош бр. 1467318 на име Јакимов Трајче, 

Радовиш.                         (21907) 
Пасош бр. 0782732 на име Вранишкоски Здравко, 

ул. "Едвард Кардељ" бб, Струга.           (21908) 
Пасош бр. 848561 на име Асаноски Минтас, Струга.

           (21909) 
Пасош бр. 0074075 на име Кондри Урим, Струга. 

              (21910) 
Пасош бр. 1340710 на име Азири Елез, с. 

Врапчиште, Гостивар.                (21911) 
Пасош бр. 402784 на име Азири Хурије, с. 

Врапчиште, Гостивар.             (21912) 
Пасош бр. 1340711 на име Азири Али, с. 

Врапчиште, Гостивар.            (21913) 
Пасош бр. 018688 на име Џемоски Мухамед, с. 

Могорче, Дебар.              (21914) 
Пасош 1195388 издаден од СВР Скопје на име 

Калач Суада, с. Љубин ул. 103 бр. 25, Скопје.     (21925) 
Пасош бр. 1430004 издаден од СВР Тетово на име 

Кадрији Мелфи, ул, 152 бр 41, Тетово.                (21928) 
Пасош 1415736 издаден од СВР Скопје на име 

Василевска Снежана, бул. Јане Сандански бр. 12-1/1, 
Скопје.                           (21929) 
Пасош бр. 1397286 издаден од СВР Скопје на име 

Љатифовски Љатиф, с. Сарај ул. 10 бр. 33, Скопје.  
                          (21999) 
Пасош бр. 1261600 издаден од СВР Скопје на име 

Ѓултен Чалишкан, ул. Панче Неделковски бр. 20, 
Скопје.                           (22000) 
Пасош бр. 1071221 издаден од СВР Тетово на име 

Османи Нирван, с. Пирок, Тетово.                        (22013) 
Пасош бр. 538426 издаден од СВР Скопје на име 

Радеска Бранкица, ул. Димитар Беровски бр. 2, Скопје. 
            (22020) 
Пасош бр. 853364 издаден од СВР Куманово на име 

Салији Бајрам, с. Ропаљце, Куманово.                 (22021) 
Пасош бр. 999425 на име Ајвази Рефат, Кичево.  

                          (22022) 
Пасош бр. 1056059 на име Беќири Лирдон, с. 

Колари, Кичево.                          (22024) 
Пасош бр. 1412701 на име Ислам Зенели, с. Колари, 

Кичево.                                         (22025) 
Пасош бр. 1236365 на име Џабири  Арбен, Кичево.

            (22026) 
Пасош бр. 1660942 на име Инхофер Арсим, Струга. 

            (22030) 
Пасош бр. 1595135 на име Садет Дервишоски, с. 

Пласница, Мак. Брод.            (22034) 
Пасош бр. 1669055 на име Сабаудин Ислами, 

Тетово.             (22035) 
Пасош бр. 1314738 на име Миртезан Есати, Тетово. 

           (22036) 
Пасош бр. 1284235 на име Ахмеди Севди, Тетово. 

                     (22037) 
Пасош бр. 1544032 на име Франгу Бурим, ул."15 

Корпус", Дебар.                                       (22039) 

Пасош бр. 1263733 на име Јетон Кадриоски, 
ул."Бистрица" бр. 110, Охрид.                       (19467) 
Пасош бр. 0003754 на име Зануни Абди Самет, с. 

Горно Седларци, Тетово.                                       (19239) 
Пасош бр. 1271118 на име Азири Исмаил, с. 

Калиште, Гостивар.                                      (19460) 
Пасош бр. 180848 на име Петковски Коче, 

ул."Борис Кидрич" бр. 2/2, Битола.                       (17262) 
Пасош бр. 0522002 издаден од СВР Тетово на име 

Идризи Јусуф, ул. Мурат Бафќари бр. 91, Тетово.  
                           (22059) 
Пасош бр. 1171016 издаден од СВР Велес на име 

Симонов Мијалче, ул. Коле Цветков бр. 47, Велес.  
      (22061) 

Пасош бр. 006095 издаден од СВР Скопје на име 
Назлије Асанова, с. Батинци, Скопје.                   (22072) 
Пасош бр. 0905403 издаден од СВР Скопје на име 

Горан Арсовски, ул. Фрањо Клуз бр. 19/9, Скопје.  
                             (22073) 
Пасош бр. 796357 издаден од СВР Куманово на име 

Рамадани Насер, с. Черкези, Куманово.               (22078) 
Пасош бр.1410842 издаден од СВР Струга на име 

Абдурамани Муса, ул Едвард Кардељ бр.591, Струга 
                (22080) 
Пасош бр. 1017180 на име Дервишоски Јумни, 

ул."Охридска бригада" бр. 74, Охрид.       (22088) 
Пасош бр. 1622239 на име Тасев Илија, с. Ново 

Коњарево, Струмица.                        (22092) 
Пасош бр. 883893 издаден од СВР- Охрид на име 

Ѓекиќ Божидар, Охрид.                   (22094) 
Пасош бр. 1564360 на име Мифтар Мусли, с. 

Житинени, Дебар.          (22095) 
Пасош 1401118 издаден од СВР Тетово на име 

Хајри Усни, ул. Штипска бр. 8, Тетово.        (22098) 
Пасош бр. 978814 издаден од СВР Куманово на име 

Реџеповски Ремзи, ул. Сречко Пужалка бр. 35, 
Куманово.           (22099) 
Пасош бр. 0763261 издаден од СВР Скопје на име 

Умер Хамит, ул. Славеј Планина бр 155, Скопје.   
               (22100) 
Пасош 1349000 издаден од СВР Тетово на име 

Османи Хиса, с. Пирок, Тетово.                            (22102) 
Пасош бр. 1047784 издаден од СВР Тетово на име 

Љоки Авди, ул. Јован Ончевски бр. 7-а, Тетово. (22103) 
Пасош бр. 588667 издаден од СВР Тетово на име 

Османи Џемиле, с. Пирок, Тетово.            (22104) 
Пасош бр. 217634 на име Нухи Исние, с. Велешта, 

Струга.         
Пасош бр. 1521309 на име Беким Уштеленца, 

Дебар.                  (20979) 
Пасош бр. 1699679 на име Фајир Ибраимоски, 

Дебар.               (20852) 
Пасош бр. 636468 на име Јашаров Јусин, ул. "С. 

Стојменски" бр. 39, Штип.          (20896) 
Пасош бр. 0613437 на име Белица Рефије, ул. "Боро 

Шаин" бр. 14, Струга.                (22028) 
Пасош бр. 0613438 на име Белица Џеладин, ул. 

"Боро Шаин" бр. 14, Струга.              (22032) 
Пасош бр. 1005081 издаден од СВР Скопје на име 

Картовски Коста, ул. Х. Т. Карпош бр 2-1/9, Скопје.  
             (22112) 
Пасош бр. 1346661 издаден од СВР Скопје на име 

Бакиу Зулфи, с. Рашче, Скопје.               (22115) 
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Пасош бр. 1583187 издаден-а од СВР Скопје на име 

Абдула Салиу, ул. М. Тито бр. 39 с. Сарај, Скопје.  
                 (22119) 
Пасош бр. 671463 издаден од СВР Гостивар на име 

Махмуди Зарије, с. Мало Турчане, Гостивар.      (22122) 
Пасош бр. 1171454 издаден од СВР Велес на име 

Хасановиќ Сеад, с. Горно Оризари, Велес.          (22123) 
Пасош бр. 385125 издаден од СВР Скопје на име 

Лејла Сали, с. Сарај ул. 20 бр. 39, Скопје.            (22124) 
Пасош бр. 516083 издаден од СВР Гостивар на име 

Мелани Адем, ул. Никола Парапунов бр. 142, 
Гостивар.           (22125) 
Пасош бр. 0490984 издаден од СВР Крива Паланка 

на име Ристовски Јане, с. Баратлија, Крива Паланка. 
               (22127) 
Пасош бр. 1419564 издаден од СВР Скопје на име 

Летка Лалевиќ, с. Волково ул. 101 бр. 58, Скопје.  
                  (22128) 
Пасош бр. 1170785 издаден од СВР Скопје на име 

Чекич Самир, ул. Црногорска бр. 14/8, Скопје.   (22129) 
Пасош бр. 248599 издаден од СВР Тетово на име 

Спасоска Зорица, с. Подбреѓе, Тетово.         (22132) 
Пасош бр. 880043 издаден од СВР Тетово на име 

Саити Фаузи, с. Доброште, Тетово.        (22134) 
Пасош бр. 1618518 издаден од СВР Гостивар на 

име Менга Садије, ул. Тоде Богдановски бр. 21, 
Гостивар.            (22138) 
Пасош бр. 1618519 издаден од СВР Гостивар на 

име Менга Сехер, ул. Тоде богдановски бр.21, 
Гостивар.           (22139) 
Пасош бр. 1618517 издаден од СВР Гостивар на 

име Менга Ајшенур, ул. Тоде Богдановски бр. 21, 
Гостивар.           (22140) 
Пасош бр. 1009657 на име Селимоска Амира, с. 

Лисиќани, Кичево.          (22154) 
Пасош бр. 1298251 на име Ивановиќ Тони, 

Гевгелија.          (22156) 
Пасош бр. 1593278 издаден од УВР- Прилеп на име 

Гашанин Алма, с. Лажани, Прилеп.             (22158) 
Пасош бр. 1562759 на име Велију Зукрије, ул."ЈНА" 

бр. 57, Струга.           (22160) 
Пасош бр. 217634 издаден од УВР-Струга на име 

Нухи Исније, с. Велешта, Струга.         (22162) 
Пасош бр. 1380882 издаден од СВР Скопје на име 

Наќева Татјана, бул. Партизански одреди бр. 143/49, 
Скопје.              (22165) 
Пасош бр. 572415 издаден од СВР Скопје на име 

Фазлие Ќаиловска, ул. Јајце бр. 78, Скопје.          (22166) 
Пасош бр.650745 на име Стојановска Јованка, 

Ресен.            (22168) 
Пасош бр.1076298 на име Ахметовиќ Садик, с. 

Лашани, Прилеп.          (22183) 
Пасош бр.1545719 на име Наумова Елена, ул. 

"Х.Узунов" бр. 2, Охрид.            (22184) 
Пасош бр.1350573 на име Стефаноска Моника, 

Охрид.             (22185) 
Пасош бр.1713563 на име Илиевска Елвира, ул. 

"Лесковачка" бр. 46/11, Куманово.           (22186) 
Пасош бр.1087400 на име Медија Сулејманоски, с. 

Отишани, Дебар.              (22187) 
Пасош бр.1358676 на име Чингоски Владо, Охрид. 

           (22188) 
Пасош бр.1387566 на име Игор Крстевски, ул. "Т. 

Паница" бр. 2/8/1/5, Битола.         (22093) 

Работна книшка на име Еленко Миланов, Скопје. 
          (21876) 
Работна книшка на име Лазаров Лазар, ул."М. 

Ацев" бр. 13, Св. Николе.          (21891) 
Работна книшка на име Никовска Нада, ул."Б. 

Кидрич" бр. 20, Штип.                  (21893) 
Работна книшка на име Јосифоска Даноца, ул."Пане 

Талески" бр. 27, Прилеп.                     (21894) 
Работна книшка на име Димеска Мирјана, ул."Б. 

Талески" бр. 206, Прилеп.              (21895) 
Работна книшка на име Исмаил Зенели, Кичево.  

                 (21919) 
Работна книшка на име Петкова Анкица, Делчево. 

            (21933) 
Работна книшка на име Јовановска Наде, ул."Е. 

Вардар" бр. 12, Битола.         (22005) 
Работна книшка на име Јовановиќ Новко, 

ул."Карпош" бр. 7/26, Куманово.            (22006) 
Работна книшка на име Урошева Наташа, ул."Н. 

Карев" бр. 74, Штип.                    (22007) 
Работна книшка на име Исмаилов Фејзулав, 

ул."Самоилова" бр. 60-2/4, Радовиш.       (22008) 
Работна книшка на име Аризанова Ружа, Гевгелија. 

              (22009) 
Работна книшка на име Димова Соња, ул."Фемо 

Кулаков" бр. 61, Неготино.         (22010) 
Работна книшка на име Демировски Туркијан, 

ул."Штипска" бр. 30, Прилеп.         (22014) 
Работна книшка на име Шаќири Амиди, с. 

Франгово, Струга.          (22017) 
Работна книшка на име Димитриевски Александар, 

ул."М. Камен" бр. 21, Кичево.         (22018) 
Работна книшка на име Велкоски Стојан, Скопје. 

            (22023) 
Работна книшка на име Алексовски Душан, Скопје. 

               (22031) 
Работна книшка на име Исак Даци, Скопје.  (22033) 
Работна книшка на име Верка Стеваноска, Скопје. 

           (22040) 
Работна книшка на име Петровска Мирјана, Битола. 

               (21530) 
Работна книшка издадена на име Ахметовиќ Берат, 

с. Опае, Куманово.            (22074) 
Работна книшка на име Мазес Рамадани, с. 

Ваксинце, Куманово.             (22075) 
Работна книшка на име Крстевски Мише, Ресен. 

             (22079) 
Работна книшка на име Котевски Милан, Ресен. 

             (22081) 
Работна книшка на име Цветаноски Кице, с. 

Ропотово, Прилеп.         (22084) 
Работна книшка на име Атип Алили, с. Колари, 

Кичево.              (22019) 
Работна книшка на име Шабани Сахит, с. 

Слупчане, Куманово.               (21800) 
Работна книшка на име Трајановски Синиша, 

Скопје.            (21811) 
Работна книшка на име Димов Благој, ул."В. 

Влаховиќ" бр. 1, Св. Николе.         (22135) 
Работна книшка на име Антоновска Оливера, 

Пробиштип.           (22136) 
Работна книшка на име Петров Сашо, с. 

Мамутчево, Велес.          (22141) 
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Работна книшка на име Павловска Снежана, 

ул."Пиринска" бр. 15, Прилеп.         (22144) 
Работна книшка на име Шерифоски Адем, с. 

Октиси, Струга.             (22152) 
Работна книшка на име Минир Адеми, с. Д. 

Татеши, Струга.              (22153) 
Работна книшка Скопје на име Ваљдета Касапи, 

Скопје.            (22157) 
Работна книшка на име Тичиновиќ Винко, 

ул."Енгелсова" бр. 6/13, Штип.        (22163) 
Работна книшка на име Крсте Милојковски, Ресен. 

           (22167) 
Чекови од тековна сметка 06034152 од бр 

0006000729510 до бр. 0006000729515 и од бр. 
0006000729517 до бр 0006000729520 издадени од 
Комерцијална банка на име Јовановски Божидар, 
Скопје.                 (21776) 
Чекови од тековна сметка бр. 00007678 од чек бр. 

0005006138217 до чек бр. 0005006138231 издадени од 
Комерцијална банка на име Диме Куковски, Скопје.  
             (21810) 
Чекови од тековна сметка бр. 13302166: од чек бр. 

0005006127565 до чек бр. 0005006127568 издадени од 
Комерцијална банка на име Грозданов Димитар, 
Скопје.            (21821) 
Чекови од тековна сметка бр. 10943744 од бр. 

0014000995598 до бр. 0014000995601 издадени од 
Комерцијална банка на име Ибраим Шериф, Скопје.  
           (22089) 
Чекови од тековна сметка бр.11623713 од бр. 

0015000091341 до бр. 0015000091351 издадени од 
Комерцијална банка на име Петковски Љубен, Скопје.  
           (22101) 
Чековна картичка од тек. с-ка бр. 00266534 

издадена од Комерцијална банка-филијала Охрид на 
име Каланоски Горан, Охрид.         (21799) 
Диплома издадена од ЕМУЦ Никола Тесла на име 

Неџади Куртиши, Скопје.           (21774) 
Даночна картичка на име Лазар Иван Монев, 

Кочани.            (21808) 
Чекови од тековна сметка бр. 09971019, чек бр. 

0010005485954 и 0010005485955 издадени од 
Комерцијална банка на име Оливер Илиев, Скопје. 

(21826) 
Чекови од тековна сметка 220-840-16153/19 чек бр. 

0000000729062 издаден Македонска банка на име 
Алмир Омеровиќ, Скопје.                            (21906) 
Чекови од тековна сметка на име Николоски Ордан, 

ул."Б. Талески" бр. 144, Прилеп.          (21916) 
Чекови од тековна сметка бр. 05043748 од чек бр. 

0023000097946 до чек бр. 0023000097954 и сината 
карта издадени од Комерцијална банка на име 
Димишковски Димитрије, Скопје.                        (21934) 
Чекови од тековна сметка бр. 10462482 од чек бр. 

0002000784000 до чек бр. 0002000784007 издадени од 
Комерцијална банка на име Мирјана Јовашевиќ, 
Скопје.             (22027) 
Чекови од тековна сметка бр. 34438/87 од бр. 

0003006395539 до бр. 0003006395549 издадени од 
Комерцијална банка на име Коцеска Ангелина, Скопје. 
           (22038) 
Чековна картичка бр.239561 на име Ефтимовска 

Лилјана, Охрид.                (21918) 

Чековна картичка бр. 05180732 и полномошно за 
тековна сметка бр.05043748 издадена од Комерцијална 
банка на име Димишковска Ружа, Скопје.        (21935) 
Даночна картичка бр. 4030992251965 издадена од 

УЈП на име Фершпед -Комерц ДООЕЛ, Скопје. 
          (21825) 
Даночна картичка на име Ќереместевски Мите, 

Вергина  дооел, Штип.          (22091) 
Чекови од тековна сметка бр. 122379/17 од бр. 

0011004892006 до бр. 0011004892023 издадени од 
Комерцијална банка на име Горанчиќ Воислав, Скопје. 
             (22109) 
Чекови од тековна сметка чек бр. 0123000083170 
издаден од Комерцијална банка А.Д. Охрид на име 

Мацкоски Дончо, Охрид.           (22114) 
Чекови од тековна сметка бр. 8305090 бр. 

0002000819113, 0002000819114, 0014000958546 
издадени од Комерцијална банка на име Додовска 
Весна, Скопје.           (22121) 
Чековна картичка бр. 691-40 на име Трајан Савески, 

ул."Мирче Ацевбр. 17, Охрид.               (22130) 
Штедна книшка бр. 4004-53-00018-2 на име Драган 

Глигоров, ул."Ј. Стојков" бр. 27, Штип.       (22137) 
Девизна штедна книшка на име Томислав 

Митрески, Охрид.          (22131) 
Даночна картичка бр. 4030991259466 издадена од 

УЈП на име ЗОЛА КОМЕРЦ, ул. 16 МАКЕДОНСКА 
БРИГАДА згр. 4 лок.6, Скопје.         (22126) 
Даночна картичка бр. 4030995134374 издадена од 

УЈП на име АВТО ШКОЛА КЕКЕЦ ДООЕЛ, Скопје. 
           (22155) 
Воена книшка на име Јанев Благој, ул."Б. Ѓорев" бр. 

133, Велес.                         (21915) 
Воена книшка на име Крстевски Дејан, Скопје.  

        (22002) 
Воена книшка на име Петров Антонио, ул."М. 

Овцарова" бр. 61, Велес.            (22011) 
Воена книшка на име Усков Екрем Шенѓуа, Велес.

            (21802) 
Воена книшка на име Душан Стојанов, Велес.  

         (21803) 
Свидетелство на име Серафимовска Веса, Св. 

Николе.                                (21801) 
Свидетелство од 4 одделение на име Мемедовски 

Мурсел, Битола.                 (21805) 
Свидетелство на име Елеонора Димитровска, 

Мак.Каменица.            (21809) 
Свидетелство на име Дјурковски Роте, Куманово. 

           (21888) 
Свидетелство од 8 одделение на име Ристова 

Сузана, Штип.           (21892) 
Свидетелство за 1,2,3,4 и диплома издадени од 

УСО Р. Ј. Корчагин на име Новица Наков, Скопје.  
                   (21926) 
Свидетелство за 8 одделение на име Муамедовски 

Бојадин, с. Кишава, Битола.          (21936) 
Свидетелство на име Тодор Нике, Гостивар.  

           (22004) 
Свидетелство од 8 одделение на име Адиловиќ 

Еламаза, Прилеп.            (22012) 
Свидетелство на име Бурим Менди, Струга. (22016) 
Свидетелства за 1, 2, 3 год. издадени од МУЦ Гоце 

Делчев на име Зенговски Бобан, Скопје.         (22058) 
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Свидетелство на име Стоилковски Дарко, Св. 

Николе.             (22076) 
Свидетелство на име Исени Зеќирија, Гостивар.  

              (22086) 
Диплома на име Хаљити Саќип, с. Режановце, 

Куманово.           (21889) 
Диплома и завршно сведителство издадени од 

ЕТУЦ на име Ѓорѓевиќ Горанчо, Скопје.            (22003) 
Диплома издадена од ММУЦ Панче Арсовски на 

име Ристова Антонета, Скопје.           (22041) 
Диплома издадена од Гимназија Ѓорѓи Димитров на 

име Даскалов Јордан, Скопје.          (22069) 
Диплома издадена на име Јовеска Павлинче, 

Прилеп.           (22083) 
Здравствена книшка на име Давчевска Стефанка, 

Велес.             (21804) 
Здравствена книшка на име Китановски Костадин, 

Битола.                     (21806) 
Здравствена книшка на име Германовски Јован, 

Битола.            (21807) 
Здравствена книшка на име Петровски Илче, 

Битола.                             (21896) 
Здравствена книшка на име Митра Тодоровска, 

Битола.             (21917) 
Здравствена книшка на име Ибраим Арзије, Битола. 

                           (22015) 
Здравствена книшка на име Антоновска Оливера, 

Пробиштип.            (22077) 
Здравствена книшка на име Еминоска Медија, 

Крушево.           (22082) 
Здравствена книшка на име Јовановски Павле, 

Битола.            (22085) 
Ученичка книшка на име Идриз Максути, ул."Б. 

Паровиќ бр. 4, Куманово.          (22133) 
Здравствена книшка на име Петров Сашо, с. 

Мамутчево, Велес.          (22142) 
Здравствена книшка на име Хана Хдеиб, Скопје.  

             (22143) 
Здравствена книшка на име Кулевска Трајанка, 

Битола.             (22145) 
Здравствена книшка на име Седат Мустафов, 

Битола.             (22146) 
Здравствена книшка на име Петровска Надица, 

Битола.            (22148) 
Здравствена книшка на име Салиевска Нурие, 

Битола.             (22151) 
Здравствена книшка на име Петрова Десанка, 

ул."Димитар влахов бр. 114, Велес.        (22164) 
_______________________________________________ 
 

Ј А В Н И   П О В И Ц И 
 
Врз основа на член 35 став 1 алинеја 2, член 36 став 1 

точка 1 и член 38 став 2 од Законот за јавни набавки 
(пречистен текст - �Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 21/2002) и Одлуката за јавна набавка на На-
ционалниот Безбедносен Авторитет на Република Маке-
донија во НАТО контекст бр. 49-3169 од 14.06.2002 го-
дина, Националниот Безбедносен Авторитет на Репуб-
лика Македонија во НАТО контекст, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 1/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА 

 
1. НАБАВУВАЧ:  
Националниот Безбедносен Авторитет на Републи-

ка Македонија во НАТО контекст, ул. �Железничка� 
бб, Скопје. 

2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА: 
Прибирање на техничка документација за претква-

лификација за учество во постапка на ограничен повик 
за изведување на Главен проект за реконструкција на 
деловен објект - барака на ул. �Железничка� бб, во 
Скопје (архитектонски и градежно-занаетчиски работи; 
електрика; водовод и канализација; парно - греачки ра-
боти; ентериер). 

 
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
3.1. Пријава за понуда со име, адреса и седиште на 

понудувачот; 
3.2. Доказ за потребен техничко-технолошки бонитет; 
3.3. Доказ за економско-финансиски бонитет; 
3.4. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-

ни даноци, придонеси и други јавни давачки; 
3.5. Доказ дека има расположива опрема и други 

физички капацитети потребни за реализирање на на-
бавката; 

3.6. Доказ дека има менаџерска способност; 
3.7. Доказ дека има искуство и стручен кадар за из-

вршување на набавката; 
3.8. Потврда од надлежен суд дека не е отворена 

постапка за стечај или ликвидација; 
3.9. Доказ дека нема правосилна пресуда со која е 

изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на 
дејност; 

3.10. Документ за регистрација за вршење на дејност; 
3.11. Листа на имиња и работно место на менаџер-

скиот и стручниот кадар што ќе дојде во контакт со 
тендерската документација на набавувачот; 

3.12. Безбедносни сертификати во НАТО контекст 
за менаџерскиот и стручниот кадар што ќе дојде во 
контакт со тендерската документација на набавувачот. 
Пријавата за понуда се доставува во еден, оригина-

лен примерок, заверен и потпишан од одговорното ли-
це на понудувачот. Секој понудувач може да достави 
само една пријава за понуда. 
Бараната документација, освен листата со имиња на 

менаџерскиот и стручниот кадар и безбедносните сер-
тификати за нив, се доставува во оригинал или копија 
заверена од нотар и истата не смее да биде постара од 
шест месеци. Листата со имиња на менаџерскиот и 
стручниот кадар што ќе дојде во контакт со тендерска-
та документација на набавувачот и безбедносните сер-
тификати за нив се доставуваат исклучиво во оригинал. 
Листата со имиња треба да биде заверена и потпишана 
од одговорното лице на понудувачот. 
Понудувачите чии пријави за понуда не ги содржат 

бараните податоци и документација или содржат лаж-
ни и неточни податоци и документација, или чии при-
јави ќе стасаат по истекот на предвидениот рок - ќе би-
дат исклучени од постапката за претквалификација. 

 
4. РОК, НАЧИН И МЕСТО ЗА ДОСТАВУВАЊЕ 

НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
Рокот за прием на пријавата за понуда со потребна-

та документација за учество на понудувачите во огра-
ничениот повик изнесува 10 (десет) дена, сметано од 
денот на објавувањето на повикот во дневниот печат. 
Пријавата за понуда со потребната документација 

се доставува во затворен коверт, на кој во горниот лев 
агол стои назнака: �Пријава на Отворениот повик бр. 
1/2002�. Во затворениот коверт треба да има уште еден 
затворен коверт во кој ќе стои листата со имиња на ме-
наџерскиот и стручниот кадар кој ќе дојде во контакт 
со тендерската документација на набавувачот и безбед-
носните сертификати за нив. На овој коверт треба да 
стои назнака: �Листа со сертификати�. 
Пријавата за понуда со потребната документација 

се доставува на адреса: Национален Безбедносен Авто-
ритет на Република Македонија во НАТО контекст, ул. 
�Илинденска� бб, Скопје, препорачано по пошта или 
во архивата на Владата на Република Македонија. 
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5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Отворањето на пријавите за понуда со потребната 

документација ќе се изврши без присуство на понуду-
вачите. 
Дополнителни информации можат да се добијат на 

телефон (02) 21 38 41. 
                     Национален Безбедносен Авторитет  
                                на Република Македонија  
                                      во НАТО контекст 

___________ 
 

Врз основа на член 15, став 1, алинеја 1, член 16, 17 и 
34 од Законот за јавни набавки (�Службен весник на РМ� 
бр. 21/2002), Министерството за одбрана на Република 
Македонија, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2002 - ХИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател е Министерството за одбрана на Ре-

публика Македонија, ул. �Орце Николов� бб, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е реновирање на воен хо-

тел �Илинден� во Скопје. Видот на работата и елемен-
тите кои се набавуваат се дадени во тендерската доку-
ментација - предмерот. 

1.3. Рокот за изведување на сите предвидени работи е 
максимум 120 дена од денот на воведувањето во работата. 

1.4. Право на учество на повикот имаат сите правни 
и физички лица кои се регистрирани за оваа дејност. 

1.5. Понудата не е делива. 
 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација може да се подигне 

во просториите на Министерството за одбрана, бул. 
�Климент Охридски� бр. 15, секој работен ден од 8,00 
до 10,00 часот, соба бр. 4 во време на траењето на јав-
ниот повик, без надоместок. 

2.2. Доставените понуди ќе бидат разгледувани на 
оние понудувачи на кои понудата ќе им биде во соглас-
ност со членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни на-
бавки, сите останати ќе бидат отфрлени. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот. 
3.2. Цени за секоја позиција од спецификацијата и 

вкупната цена на понудата со засметан ДДВ во денари. 
3.3. Начин и услови на плаќањето. 
3.4. Рок за целосно извршување на работите. 
3.5. Изјава за евентуално ангажирање на подизведувачи. 
3.6. Гаранција за квалитетот. 
3.7. Рок на важност на понудата. 
 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
4.1. Понудувачот треба да приложи документација, 

согласно член 45, односно член 46 од Законот за јавни 
набавки и тоа:  

- извод од регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар; 
- доказ дека не е отворена постапка за стечај, или 

ликвидација;  
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност забрана за вршење на 
дејноста; и 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 

4.2. Основен критериум за избор на најповолниот 
понудувач согласно со член 27 од Законот за јавни на-
бавки е цената. 

 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки во еден оригинален 
примерок што треба да биде потпишан од страна на од-
говорното лице на понудувачот. 

5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 
Понудата во затворено плико се доставува преку 

архивата, или преку пошта на адреса Министерство за 
одбрана на Република Македонија, Скопје, ул. �Орце 
Николов� бб, со назнака во горниот лев агол понуда 
�не отворај�, јавна набавка бр. 01/2002 - ХИ, соба бр. 
512. Пликото не смее да биде со ништо обележано со 
што ќе се констатира понудувачот.  
Во ова плико се ставаат другите две плика и тоа: 

првото со назнака �документација�, кое во себе ја содр-
жи документацијата согласно член 45 и 46 од Законот 
за јавни набавки и второто со назнака �понуда� кое во 
себе ја содржи тендерската документација со други 
пратечки елементи. 

 
6. РОКОВИ 
6.1. Прибирањето на понудите трае 15 (петнаесет) 

дена од денот на објавувањето во јавните гласила. 
6.2. Отворениот повик ќе се објави во �Службен 

весник на Република Македонија� и дневните весници 
�Нова Македонија� и �Дневник�. Рокот за прибирање 
на понуди тече од последната објава во средството за 
јавно информирање. 

6.3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши пр-
виот работен ден по истекот на 20 дена од денот на об-
јавувањето во �Службен весник на Република Македо-
нија�, со почеток во 10,00 часот во просториите на Ми-
нистерството за одбрана, Скопје, ул. �Орце Николов� 
бб, во присуство на претставниците на понудувачите. 

6.4. Заинтересираните ќе можат да добијат инфор-
мации, лично на адреса на Министерството за одбрана, 
или по телефон 28 21 01 или 28 25 97. 

                                          Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за јавни на-

бавки - пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 
21/02), Министерството за одбрана на Република Маке-
донија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-69/192 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО  
ОТВОРАЊЕ 

 
I. За набавка на опрема за потребите на Воената 

болница. 
Набавката е делива. 
 
II. Список на опремата и техничките карактеристи-

ки се наведени во спецификацијата која може да се по-
дигне во Министерството за одбрана на Република Ма-
кедонија, ул. �Орце Николов� бб, соба бр. 709, во рабо-
тен ден од 11,00 до 13,00 часот. 

 
III. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2. Цена без пресметана царина, со посебно искажан 

ДДВ, франко краен корисник. 
3. Квалитет на средството според техничките карак-

теристики, согласно бараните карактеристики со овој 
повик (каталози или проспекти). 

4. Начин и услови на плаќање: во рок од 120 дена 
на 4 (четири) еднакви рати. 

5. Рок на испорака. 
6. Гарантен рок. 
7. Сервисирање и одржување. 
8. Рок на важност на понудата. 
 
IV. Со понудата понудувачот е должен задолжител-

но да ја достави следната документација: 
- документ за бонитет од Централниот регистар; 
- техничко-технолошки бонитет согласно член 25 

од Законот за јавни набавки; 
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- извод од регистрација на дејноста усогласен со За-
конот за трговски друштва; 

- доказ дека не е отворена постапка за стечај или 
ликвидација; 

- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е из-
речена мерка на безбедност забрана за вршење дејност; 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Бараната документација да се достави во оригина-

лен примерок или заверена копија од нотар, а докумен-
тите од алинеите 1, 4, 5 и 6 да не бидат постари од 6 
(шест) месеци. 

 
V. Критериумите за избор на најповолен понудувач 

согласно член 27 од Законот за јавни набавки: цена 80 
бода, квалитет 10 бода, начин на плаќање 5 бода и рок 
на испорака 5 бода. 

 
VI. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот. Секој понудувач може да достави само една 
понуда. 
Понудите што не ги содржат бараните податоци и 

документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во 
предвид за разгледување. 

 
VII. Понудувачите своите понуди да ги достават во 

рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето во 
последното средство за јавно информирање на адреса: 
Министерство за одбрана на Република Македонија, 
ул. �Орце Николов� бб, Скопје, по пошта. 
Понудата може да се предаде лично, на денот на 

јавното отворање, кое ќе се изврши на ден 3.09.2002 го-
дина во 12 часот во просториите на Воената болница. 
Понудата и придружната документација се доставу-

ва во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои оз-
нака �не отворај� и број на оваа барање. 
Пликот не смее да содржи никаква ознака со која 

би можело да се идентификува понудувачот. 
  Во затворениот плик треба да има уште два затво-

рени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја со-
држи понудата и носи ознака �понуда�, а другиот внат-
решен плик ја содржи документацијата и носи ознака 
�документација� и точната адреса на понудувачот. 

 
VIII. Понудите што ќе бидат доставени или ќе 

пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат 
разгледувани. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 28 25 83. 
                                           Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
  Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки 

- пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), 
Комисијата за јавни набавки при Министерството за 
одбрана на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН  ЈАВЕН ПОВИК БР. 16/3-68/478 

 
1. Предмет на јавното барање:  
- Машина  за миење садови................1 парче. 
Бараните производи да бидат со квалитет дадени во 

Списокот бр. 1, кој може да се подигне во Министерс-
твото за одбрана секој работен ден во време од 11,00 до 
13,00 часот, соба 702. 
Испораката на бараните производи е франко Скопје 

Воена болница-болничка кујна, во рок од 30 дена по 
склучувањето на Договорот. 

2. Во понудата да бидат дадени: 
- цена, со пресметан данок на додадена вредност, 
- квалитет-со проспекти и каталози за техн.каракте-

ристики, 
- рок на испорака, 

- рок и начин на плаќање, 
- производител. 
3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следниве критериуми: 
- квалитет.......................................................20 поени, 
- висина на цената.........................................70 поени, 
- рок и начин на плаќање...............................5 поени, 
- рок на испорака.............................................5 поени. 
4. Со понудата понудувачот е должен задолжително 

да ја достави следната придружна документација: 
- документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар; 
- извод од регистрација на дејноста; 
- документ дека понудувачот не е во стечај, или во 

процес на ликвидација, издадена од надлежен  орган; 
- документ дека не е изречена мерка на безбедност-заб-

рана на вршење на дејност, издадена од надлежен орган; 
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Бараната документација да се достави во оригина-

лен примерок или заверена копија од нотар. Докумен-
тот - извод од регистрација на дејноста мора да биде 
усогласена според Законот за трговски друштва. 

5. Понудата се доставува во еден оригинален примерок 
заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. 
Секој понудувач може да достави само една понуда. 
Претставниците на понудувачите на денот на јавното 

отворање на понудите треба на комисијата да и предадат 
писмено овластување за учество на јавното отворање. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци и 

документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во 
предвид за разгледување. 

6. Јавното отворање на понудите во присуство на 
понудувачите ќе се изврши во просториите на Минис-
терството за одбрана со почеток во 12,00 часот, шесна-
есеттиот ден, сметајќи го и денот на објавувањето во 
�Службен весник на Република Македонија�. Во случај 
да шеснаесеттиот ден се паѓа во деновите сабота, неде-
ла или празничен ден, тогаш јавното отворање ќе се из-
врши наредниот работен ден. 
Понудата да се достави на адреса: Министерство за 

одбрана на Република Македонија ул. �Орце Николов� 
бб, Скопје, по пошта или преку архивата или да се до-
несе на лице место на денот на јавното отворање на по-
нудите. 
Понудата и придружната документација се доставу-

ва во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои 
ознака �не отворај� и број на ова јавно отворање. Ко-
вертот не смее да содржи никаква ознака со која би мо-
жело да се идентификува понудувачот. 
Во затворениот коверт треба да има уште два затво-

рени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја 
содржи понудата и носи ознака �понуда�, а другиот 
внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи оз-
нака �документација� и точната адреса на понудувачот. 

7. Понудите што ќе бидат доставени или пристиг-
нат по истекот на  рокот на јавното отворање нема да 
бидат разгледувани. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 28 21 67. 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 19 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Министерството 
за одбрана на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-64-184 

 
I. Предмет на набавка:  
1. Цистерна за млазно гориво ГМ-1, на моторно во-

зило, со капацитет од 20.000 литри, согласно технички 
карактеристики и стандарди, наведени во Прилог бр. 1 
на овој повик          1 парче. 
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- Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни правни и физички лица ре-
гистрирани за дејноста во согласност со предметот на 
набавката, а ќе се спроведува во согласност со Законот 
за јавни набавки, со јавно отворање на понудите. 

- Прилогот бр. 1 може да се подигне во Министерс-
твото за одбрана на РМ, ул. �Орце Николов� бб, Скоп-
је, соба 706, во работен ден од 11,00 до 13,00 часот.  

 
II. Понудата треба да содржи:  
1. Име, адреса и седиште на понудувачот, 
2. Цена, франко купувач, без пресметана царина, со 

посебно искажана акциза и ДДВ,  
3. Квалитет на средствата според техничките карак-

теристики на производителот, а согласно утврдените 
стандарди за наведеното средство од Прилог бр. 1 на 
овој повик,  

4. Начин и услови на плаќање, 
5. Рок на испорака, 
6. Гарантен рок, 
7. Обезбеден овластен сервис и одржување и 
8. Рок на важност на понудата. 
 
III. Со понудата потребно е да се достави докумен-

тација согласно член 24, 25 и 26 од Законот за јавни на-
бавки (оригинал или заверена копија од нотар) и тоа: 

- доказ за техничка способност на понудувачот 
(сертификат - атест за потекло и квалитет на понудени-
те средства, каталог-проспект),  

- извод од регистрација на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва и единствената класифи-
кација на дејности (комплет), 

- документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар (комплет),  

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки,  

- доказ од судска евиденција дека не е отворена 
постапка за стечај или е во процес на ликвидација и 

- доказ - извод од судска евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - 
забрана на вршење на дејност. 
Бараната документација не смее да биде постара од 

6 (шест) месеци, освен документите од алинеја втора. 
Понудувачите се должни согласно член 58 од Зако-

нот за јавни набавки, заедно со понудата да достават и 
документ - доказ за обезбедена гаранција за учество во 
набавката, во вид на депонирани средства или банкова 
гаранција, која не смее да биде во износ помал од 5% 
од вкупната вредност на набавката, заедно со вклучен 
ДДВ и други јавни давачки. 

 
IV. Критериумите за избор на најповолен понуду-

вач се утврдени согласно член 27, став 1, алинеја втора 
од Законот за јавни набавки и тоа: квалитет 50 бода, 
цена 40 бода и сервис и одржување 10 бода. 

 
V. Доставување на понудата. 
1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16/3-

64/184, во еден оригинален примерок, заверен и потпи-
шан од одговорното лице на понудувачот и придруж-
ната документација од глава III. треба да бидат уредно 
доставени согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јав-
ни набавки, на адреса: Министерство за одбрана на 
РМ, ул. �Орце Николов� бб, преку пошта, со предава-
ње во архивата на набавувачот или со предавање на 
Комисијата на лице место на самото јавно отворање. 

2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

3. Претставниците на понудувачите на денот на јав-
ното отворање на понудите потребно е на Комисијата 
за јавни набавки да достават писмено овластување од 
понудувачот за учество на јавното отворање. 

4. Рокот за доставување на понудите важи од денот 
на објавувањето во дневниот печат и �Службен весник 

на РМ� до денот на јавното отворање на понудите, во 
присуство на понудувачите, кое ќе се одржи на ден 
05.09.2002 година во 10,00 часот, во просториите на 
Министерството за одбрана на РМ, ул. �Орце Николов� 
бб, Скопје. 

5. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок, 
кои не ги содржат бараните податоци и документација 
од овој повик, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се 
земаат за разгледување. 

6. Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
телефон 091/28 21 70 и 28 30 85. 

 
Министерство за одбрана 

___________ 
 
Согласно член 17 и 18 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки во ЈП �Македонијапат�-Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 17/2002  

ЗА НАБАВКА НА ИНДУСТРИСКА СОЛ ЗА ОДРЖУ-
ВАЊЕ НА ПАТИШТАТА ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 17/2002 е 

ЈП �Македонијапат�-Скопје со седиште на ул. �Даме 
Груев� бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е: 
- индустриска сол за одржување на патиштата во 

зимски услови: 
а) рефус...............................................................7321 Т 
б) пакована во пластични вреќи од 50 кгр........300 Т. 
1.3. Техничките барања кои треба да ги задоволува 

индустриската сол за одржување на патиштата во зим-
ски услови се дадени во тендерската документација. 

1.4. Рокот за испорака на индустриската сол за одр-
жување на патиштата во зимски услови е сукцесивно 
од 15.09 до 30.10.2002 год. по спецификација која е 
составен дел на тендерската документација. 

1.5. Согласно Законот за јавни набавки, набавката 
може де се подели на делови. 

1.6. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик согласно член 18 од Законот за јавни набавки. 

 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација може да се подигне 

во просториите на Дирекцијата на ЈП �Македонија-
пат�-Скопје на ул. �Даме Груев� бр. 14-Скопје, секој 
работен ден од 8,00 до 14,00 часот. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА  
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени за 

позициите од овој повик и вкупната цена на набавката. 
3.3. Понудата треба да биде изразена во единечна 

мерка �Т� (тон) испорачана сол на бараниот зимски 
пункт или една цена до сите пунктови (спецификација 
на потребите по пунктови што е составен дел на тен-
дерската документација). 

3.4. Единечната цена треба да биде дадена за 1 Т 
индустриска сол донесена на секој пункт поодделно 
или средна цена за сите пунктови. 
Спрема дадената диспозиција и тоа за индустриска 

сол:  
а) рефус 
б) пакована во пластични вреќи од 50 кгр. 
3.5. Понудената цена треба да ги опфаќа сите тро-

шоци од набавката до испораката на индустриската сол 
во пунктовите на ЈП �Македонијапат�-Скопје. 
Ваквата цена е фиксна и непроменлива. 
Авансно плаќање не се прифаќа. 
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3.6. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.7. Понудувачот мора да достави атест за квалите-

тот на солта и мостра од 5 кгр. индустриска сол која се 
носи на денот на отворањето на понудите. 

3.8. Атестот за квалитетот на солта треба да биде 
издаден од овластена институција во Република Маке-
донија, а по техничките барања кои се дадени во тен-
дерската документација. 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да достави документација 

согласно член 24 од Законот за јавни набавки. 
4.2. Документ за бонитет од Централниот регистар 

во оригинал или копие заверено кај нотар. 
4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-

ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 
4.4. Извод од судска регистрација на дејност. 
4.5. Потврда дека не е во стечај и не се води процес 

за ликвидација. 
4.6. Потврда дека не е изречена мерка на безбед-

ност-забрана на вршење на дејност. 
4.7. Странско правно или физичко лице кое се јаву-

ва како понудувач да достави документ согласно член 
24 од Законот за јавни набавки. 

4.8. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки, односно сертификат од надлежна институција 
за контрола на квалитетот на производ, со кој се потвр-
дува сообразноста со дадените спецификации или стан-
дарди за набавките. 

4.9. Атест за квалитетот на производот издаден од 
надлежна институција во Република Македонија. 

4.10. Понудувачот да достави доказ дека на понуду-
вачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во член 26 од Законот за јавни набавки. 

4.11. Претставниците на понудувачот треба да да-
дат писмено овластување за учество во јавниот повик, 
согласно член 31 од Законот за јавни набавки. 

4.12. Со понудата треба да се достави банкова га-
ранција во износ од 5% од вкупната вредност на пону-
дата. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

НАБАВУВАЧ 
5.1. Критериумите за избор на најповолен понуду-

вач се во согласност со член 27 од Законот за јавни на-
бавки и тоа: 

- квалитет на производот...........................   40 поени, 
- цена.............................................................. 40 поени, 
- начина на плаќање..................................... 20 поени.  
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
6.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

29.09.2002 година во 12,00 часот во просториите на ЈП 
�Македонијапат�, ул. �Даме Груев� бр. 14, Скопје во 
салата на VI кат. 

6.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та од отворениот повик, како и оние кои не се израбо-
тени согласно Законот за јавни набавки нема да се раз-
гледуваат. 

                                           Комисија за јавни набавки         

3.11. Претставниците на понудувачот треба да да-
дат писмено овластување за учество во јавниот повик, 
согласно член 31 од Законот за јавни набавки. 

Согласно член 17 и 18 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки во ЈП �Македонијапат�-Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 18/2002 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 18/2002 е 

ЈП �Македонијапат� со седиште на ул. �Даме Груев� 
бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е: набавка на абразивен 
материјал (ризла) фракција 4-8 мм или 2-5 мм за одр-
жување на патишта во зимски услови за сезона 
2002/2003 година. 

1.3. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно член 18 од Законот за јавни набав-
ки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002). 

1.4. Спецификацијата со количините на ризла која 
треба да се набави по пунктови и други карактеристики 
на материјалот, кој е предмет на оваа набавка, може да 
се добие во дирекцијата на ЈП �Македонијапат�-Скоп-
је, секој работен ден од 07,00 до 15,00 часот. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Предмет на понудата (сите делови од набавката 

или одделен дел од набавката). 
2.2. Поединечна цена за сите елементи од повикот и 

вкупна цена на понудата. 
Понудата треба да биде изразена во единечна мерка 

м3 натоварен материјал во товарно средство на понуду-
вачот. 
Единечната цена на материјалот треба да биде даде-

на за материјал франко натоварен од страна на понуду-
вачот, во возило на понудувачот. 
Во вкупната единечна цена треба да бидат вкалку-

лирани сите трошоци на понудувачот од производство 
до натовар на материјалот во возило на ЈП �Македони-
јапат�-Скопје, вклучувајќи и ДДВ. 

2.3. Начин на плаќање. 
2.4. Рок и начин на испорака. 
2.5. Рок и важност на понудата. 
2.6. Атест за квалитетот на материјалот. 
2.7. Други комерцијални услови. 
 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која понуду-

вачот задолжително треба да ја приложи кон понудата) 
3.1. Понудувачот да достави документација соглас-

но член 24 од Законот за јавни набавки. 
3.2. Документ за бонитет од Централниот регистар 

во оригинал или копие заверено кај нотар. 
3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-

ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 
3.4. Извод од судската регистрација на дејноста. 
3.5. Потврда дека не е во стечај и не се води процес 

на ликвидација.  
3.6. Потврда дека не е изречена мерка на безбед-

ност-забрана на вршење на дејност.  
3.7. Странско правно или физичко лице кое се јаву-

ва како понудувач да достави документ согласно член 
24 од Законот за јавни набавки. 

3.8. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки, односно сертификат од надлежна институција 
за контрола на квалитетот на производот, со кој се пот-
врдува сообразноста со дадените спецификации или 
стандарди за набавките. 

3.9. Атест за квалитет на производот, издаден од 
надлежна институција во Република Македонија. 

3.10. Понудувачот да достави доказ дека на понуду-
вачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во член 26 од Законот за јавни набавки. 
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4. ДОКАЗИ ЗА ТЕХНИЧКА СПОСОБНОСТ (кои 
понудувачот, согласно со член 23 став 1 од Законот за 
јавни набавки, треба да ги приложи кон понудата) 

4.1. Список на главни испораки на стоки во послед-
ните 3 години со количините на испорачаната опрема и 
примачите. 

4.2. Доказ за техничка способност. 
 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

НАБАВУВАЧ 
- Квалитет       30 поени; 
- Оддалеченост на производствениот  
материјал до пунктовите на ЈП  
�Македонијапат�-Скопје     30 поени;           

- Начин на плаќање      20 поени; 
- Цена       20 поени. 
ЈП �Македонијапат�-Скопје како набавувач има 

право во рамките на набавката на абразивен материјал-
ризла за одржување на патишта во зимски услови да 
избере еден најповолен понудувач за предметот на на-
бавка во целост или да избере за секој дел од набавката 
различен, односно посебен најповолен понудувач. 

 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
6.3. Рокот на доставување на понудите е најдоцна 

до денот и часот на јавното отворање. 
6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

30.08.2002 година (петок), во 12,00 часот во простории-
те на ЈП �Македонијапат�, ул. �Даме Груев� бр. 14, 
Скопје, во салата на VI кат. 

6.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та од Отворениот повик, како и оние кои не се израбо-
тени согласно Законот за јавни набавки  (�Сл. весник 
на РМ� бр. 21/02), нема да се разгледуваат. 

 
      Комисија за јавни набавки 

__________ 
 
Согласно член 17 и 18 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки во ЈП �Македонијапат�-Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 19/2002 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 19/2002 е 

ЈП �Македонијапат� со седиште на ул. �Даме Груев� 
бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е: ангажирање на мотор-
ни возила-камиони и градежни машини за вршење ус-
луги во зимско одржување на магистралните и регио-
нални патишта и интервенции во случај на елементар-
ни непогоди на магистрални и регионални патишта. 

1.3. Типот на моторните возила-камиони и градеж-
ни машини, местото на ангажирање и временскиот пер-
иод во кој ќе се вршат услугите ќе биде даден во тен-
дерската документација. 

1.4. Тендерската документација може да се подигне 
во дирекцијата на ЈП �Македонијапат�-Скопје, на ул. 
�Даме Груев� бр. 14, секој работен ден од 07,00-15,00 
часот. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно член 18 и 17 од Законот за јавни 
набавки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002). 

1.6. Согласно член 19 од Законот за јавни набавки, 
набавката може да се подели на делови. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Предмет на понудата (сите делови од набавката 

или одделен дел од набавката). 
2.2. Поединечна цена за сите елементи од повикот и 

вкупна цена на понудата. 
2.3. Начин на плаќање. 
2.4. Цената треба да биде дадена за максимум 40 

ефективни часови во месецот со обезбедена присут-
ност и приправност на моторното возило-камион и гра-
дежна машина и ракувачот на истата, во тек на сите де-
нови во месецот. 

2.5. За повеќе од 40 ефективни часови во месецот, 
да се даде цената на машината заедно со ракувачот за 
еден ефективен час. 

2.6. Понудените цени треба да бидат со пресметан 
ДДВ. 

2.7. Роковите за извршување на услугите од овој от-
ворен повик се дадени во тендерската документација. 

2.8. Понудувачот во понудата да назначи година на 
производство на моторните возила-камиони и градеж-
ни машини. 
Понудувачите можат да достават понуда за предме-

тот на набавката во целост (за сите делови од набавка-
та) или само за одделни делови од набавката. 

 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која понуду-

вачот задолжително треба да ја приложи кон понудата) 
3.1. Понудувачот да достави документација соглас-

но член 24 од Законот за јавни набавки. 
3.2. Документ за бонитет од Централниот регистар 

во оригинал или копие заверено кај нотар. 
3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-

ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 
3.4. Извод од судската регистрација на дејноста. 
3.5. Потврда дека не е во стечај и не се води процес 

на ликвидација.  
3.6. Потврда дека не е изречена мерка на безбед-

ност-забрана на вршење на дејност.  
3.7. Странско правно или физичко лице кое се јаву-

ва како понудувач да достави документ согласно член 
24 од Законот за јавни набавки. 

3.8. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки, односно сертификат од надлежна институција 
за контрола на квалитетот на производот, со кој се пот-
врдува сообразноста со дадените спецификации или 
стандарди за набавките. 

3.9. Понудувачот да достави доказ дека на понуду-
вачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во член 26 од Законот за јавни набавки. 

3.10. Претставниците на понудувачот треба да да-
дат писмено овластување за учество во јавниот повик, 
согласно член 31 од Законот за јавни набавки. 

 
4. ДОКАЗИ ЗА ТЕХНИЧКА СПОСОБНОСТ (кои 

понудувачот, согласно со член 25 став 1 од Законот за 
јавни набавки, треба да ги приложи кон понудата) 

4.1. Список на главни испораки. 
4.2. Доказ за техничка способност. 
 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

НАБАВУВАЧ 
- Тип и марка на возилото     40 поени; 
- Начин на плаќање      40 поени; 
- Цена       20 поени. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
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6.3. Рокот на доставување на понудите е најдоцна 
до денот и часот на јавното отворање. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
06.09.2002 година (петок), во 12,00 часот во простории-
те на ЈП �Македонијапат�, ул. �Даме Груев� бр. 14, 
Скопје, во салата на VI кат. 

6.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та од Отворениот повик, како и оние кои не се израбо-
тени согласно Законот за јавни набавки  (�Сл. весник 
на РМ� бр. 21/02), нема да се разгледуваат. 

 
      Комисија за јавни набавки 

__________ 
 
Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 26/98, 50/2001 и 
2/2002), Комисијата за јавни набавки на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија-Скопје пов-
торно, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-3920/7 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија-Скопје, со седиште на ул. 
�50 Дивизија� бр. 6-Скопје. 

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
изготвување на изведбено проектна документација 
(идеен, главен и технолошки проект) и изведување на 
градежно занаетчиски работи за адаптирање на прос-
тор за сместување на Центар за дијализа според проек-
тна програма. 

3. Проектната програма за Центарот за дијализа мо-
же да се подигне од архивата на Фондот секој работен 
ден. 

4. Постапката за набавката се спроведува во соглас-
ност со одредбите на Законот за јавни набавки. 

5. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на соодветната дејност. 

6. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот 
на нејзиното поднесување. 

7. Понудата не е делива. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци:  
- име со адреса на понудувачот, 
- изведбено проектна документација со опис (пред-

мер пресметка) на работите што ќе се изведуваат, 
- цена со сите давачки, по системот клуч на рака, 
- начин, услови и рок на плаќање, 
- рок на изведување.  
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Документ за бонитет издаден согласно член 22 од 

Законот за јавни набавки. 
2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки. 
3. Доказ за техничката способност на понудувачот 

и тоа: 
- список (референца) на слични работи извршени во 

претходниот период, 
- кадровска и техничка опременост. 
4. Извод од регистрацијата на дејност. 
5. Доказ, извод од судската евиденција или друг со-

одветен документ дека не е во стечај или во процес на 
ликвидација и дека со правосилна пресуда не му е из-
речена мерка безбедност-забрана за вршење на дејност. 

6. Гаранција за квалитет на извршените работи. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или во заверено копие од нотар. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-

нот за јавни набавки. 
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравс-

твено осигурување на Македонија-Скопје, ул. �50 Ди-
визија� бр. 6, преку пошта во архивата на Фондот или 
со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
27.08.2002 година до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
 
V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми: 
- цена со сите давачки, по системот клуч на рака 60 

бода, 
- референтна листа 40 бода. 
 
VI. ГАРАНЦИИ 
Понудувачот заедно со понудата мора да приложи 

и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција 
во висина од 5 % од вредноста на понудата. 
Ако гаранцијата се приложува во депозит, истиот 

се уплатува на жиро сметка 220524100141921-Фонд за 
здравствено осигурување, депонент Македонска банка, 
со назнака за учество на повик бр. 02-3920/7. 
Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, га-

ранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот на 
отворањето на понудите. 

 
VII. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 

27.08.2002 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 27.08.2002 

година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија-Скопје, ул. �50 
Дивизија� бр. 6-Скопје, голема сала на III кат. 

 
VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите 
на комисијата треба да и предадат писмено овластува-
ње од понудувачот за нивно учество на јавното отвора-
ње на понудите. 

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на 
утврдениот рок, како и оние што не се изработени спо-
ред тендерската документацијата и условите утврдени 
во овој повик, нема да бидат разгледувани.  

     
       Комисија за јавни набавки      

___________ 
 
Врз основа на член 17, 18, 19, и 20 од Законот за 

јавни набавки - пречистен текст (�Службен весник на 
РМ� бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки при Ос-
новниот суд Прилеп, објавува 

 
ПОВТОРЕН  ОТВОРЕН  ПОВИК  БР. 3/02 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОГРАДБА НА 
СУДСКАТА ЗГРАДА ПРИ ОСНОВНИОТ СУД 

ПРИЛЕП СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. НАБАВУВАЧ 
Основен суд Прилеп, булевар �Гоце Делчев� бб. 
 
2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
Доградба на судската зграда - гола карабина. 
- катност В+П+2; 
- габарит 30 x 24.40 м; 
- максимална висина од 12.4 м; 
- вкупна нето корисна површина од 1.845 м2. 
На КП. бр. 18792/4 и КП. бр. 18793/2 и двете за КО 

Прилеп. 
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3. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Повикот е јавен, отворен,  и анонимен, со право на 

учество на сите правни и физички лица регистрирани 
за ваков вид на дејност со седиште во Република Маке-
донија. 
Избраниот најповолен понудувач се обврзува да 

поднесе банкарска гаранција за осигурување во вред-
ност од 5% од вкупната вредност на понудата за навре-
мено завршување на работите и квалитет на изведените 
работи пред потпишувањето на договорот. 

 
4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА. 
Понудата треба да ги содржи следните работи: 
- Име и адреса на понудувачот (седиште на понуду-

вачот и најблиска градежна база). 
Единечни цени по позиции во денари (директно 

внесени во земената тендер документација. Тендерска-
та документација не смее да се менува и да се пречкр-
тува). Вкупната цена да биде изразена во евра и во де-
нарска противвредност по среден курс на еврото на де-
нот на поднесување на понудата. 

- Рок на изведба на објектот. 
- Динамички и финансов план за изведување на ра-

ботите. 
- Нето стартни ставки на работниците по групи со 

фактор. 
- Износ на парични средства - манипулативни тро-

шоци за непредвидени занаетчиски и инсталатерски 
работи изведувани од трети лица. 

- Список на извршени услуги во последните три го-
дини со износите, датумите и примачите. 

- Посочување на сите технички лица кои ќе бидат 
ангажирани за реализација на работите. 

- Техничка опременост - технички постројки на по-
нудувачот. 

- Изјава од понудувачот потпишана од овластено 
лице дека ги прифаќа договорните обврски дадени во 
прилог на овој тендер. 

- Атест на сите материјали што подлежат атестира-
ње. 

- Наведената документација треба да биде запечате-
на во посебен плик со назнака �ПОНУДА�. 

 
5. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. 
Како придружна документација понудувачот сог-

ласно член 46 од Законот за јавни набавки треба да 
приложи: 

- извод од регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет од Централниот регистар (во 

оригинален примерок или копија заверена од нотар); 
- доказ дека не е отворена постапката за стечај или 

ликвидација; 
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на 
дејност; 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 

- изјава од понудувачот дека ги прифаќа условите 
за градба наведени во техничката документација. 
Документите не смеат да бидат постари од 6 месе-

ци. 
Наведената документација треба да биде запечатена 

во посебен плик со назнака �ДОКУМЕНТАЦИЈА�. 
 
6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- вкупна цена на сите позиции  
 (градежни и градежно занатски и  
  инсталатерски работи)             80 бодови, 
- рок на изградба    10 бодови, 
- техничка опременост-технички постројки 
  на понудувачот                    5 бодови,  
- референц листа за извршени работи  
  за последните 3 години     5 бодови. 

7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 
Рок за доставување на понудите е 15 дена од денот 

на објавувањето на отворениот повик во дневниот вес-
ник �Утрински весник�. 
Отворањето на понудите ќе се изврши од Комисија-

та за јавни набавки во присуство на понудувачите на 
ден 22.08.2002 година (четврток), во 09.00 часот во го-
лема сала на Основниот суд во Прилеп. 
Доставувањето на понудите понудувачите да ги 

достават согласно член 20 од Законот за јавни набавки, 
во архивата на судот или преку пошта. 
Тендерската документација со која располага наба-

вувачот се однесува за доградба на судската зграда. 
Описот, количеството и техничките карактеристики на 
набавката дадени се во тендер документацијата. 
Тендер документацијата може да се подигне кај 

секретарот на судот Сашо Патоски (моб. тел. 070 353 
773), соба бр. 4, секој работен ден во времето на трае-
њето на јавниот повик. 
Износот на надоместокот што треба да се плати при 

подигање на тендер документацијата изнесува 8.000,00 
денари, за понудувачи кои прв пат учествуваат на тен-
дерот, а за понудувачите кои по втор пат би учествува-
ле на истиот изнесува 2.000,00 денари за дополнител-
ната техничка тендер документација. 
Уплата на благајната на судот и истите парични 

средства се неповратни. 
       Комисија за јавни набавки     

___________ 
 
Врз основа на член 8 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата за јав-
ни набавки во АД �Електростопанство на Македонија� 
- Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-119/2002 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-

119/2002 е АД �Електростопанство на Македонија�, со 
седиште на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е изведување на челич-
но монтажерски работи за реализација на објектот ТС 
400/110 kV �Скопје 5� и тоа: 

- изработка и монтажа на челична конструкција за 
портали. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки (�Сл. вес-
ник� бр. 21/2002). 

 
2. ОБЕМ, ВИД НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ 

НА ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Обемот и видот на работите е даден во предме-

рите и проектната документација. Проектната доку-
ментација се става на увид, а предмерите заинтересира-
ните понудувачи, можат да ги подигнат во просториите 
на АД �ЕСМ� - Скопје, подружница �Електропренос�, 
ул. �11 Октомври� бр. 9, кат 1, соба 6, од 7,30 часот до 
9,30 часот. Контакт телефони: за технички дел 02 149-
165, комерцијален дел 149-155. 

2.2. Понудата мора да се однесува на целиот обем 
на набавката - не е дозволена делумна понуда. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот, како и името на изведува-
чот и евентуалните подизведувачи на работите. 
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3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција од тендер документаци-
јата за која се поднесува понуда, како и вкупната вред-
ност на целата понуда, (со сите давачки согласно член 
54 став 3 од ЗЈН) на паритет ДДП Скопје, изразена во 
МКД и со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност 
на понудата. 
Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 

странска валута. 
При одлучувањето, договарањето и реализацијата 

на набавката ќе се применува продажниот берзански 
курс. 

3.3. Понудата треба да ги содржи начинот и услови-
те за плаќање. 

3.4. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди прифатени во РМ (член 
19 од ЗЈН). 

3.5. Понудата треба да има рок за завршување на 
работите. 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7. Понудата треба да содржи податоци за потекло-

то на репроматеријалот и обезбеденост со соодветни 
атести кои треба да се достават. 

3.8. Понудите од странските понудувачи (докумен-
тација и комерцијална понуда) треба да бидат преведе-
ни на македонски јазик. 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност согласно член 24 од ЗЈН, 
(�Сл. весник� бр. 21/2002). 
Домашните понудувачи треба да достават документ 

за бонитет кој го издава Централниот регистар.  
Странските понудувачи доставуваат ревизорски из-

вештај од реномирана ревизорска институција. Докол-
ку понудувачот не подлежи на изготвување на ревизор-
ски извештај, во тој случај доставува доказ од надлеж-
на институција дека не е во обврска да изготвува реви-
зорски извештај и во исто време доставува друг соод-
ветен документ за својата економска и финансиска спо-
собност, издаден од соодветна институција.  

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 (а и б) од член 26 од ЗЈН.  

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други давачки (член 24 од 
ЗЈН). 

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ка способност и тоа: 

- референтна листа своја и на евентуалните подиз-
ведувачи за завршени вакви или слични работи во пос-
ледните три години, 

- доказ за техничка опременост, 
- доказ за кадровска екипираност. 
4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-

дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 од ЗЈН.  

4.6. Сите барани документи треба да се оригинални 
или заверени копии верни на оригиналот и не постари 
од 6 месеци, освен ревизорскиот извештај.  

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН) 
5.1. Цена     40 поени, 
5.2. Квалитет (точка 4.4.)   30 поени, 
5.3. Начин и услови на плаќање  20 поени, 
5.4. Рок на изведба    10 поени. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од ЗЈН. 

6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: АД �Електростопанство на Ма-
кедонија� за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 Ок-
томври� бр. 9, 91000 Скопје. 

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
10.09.2002 во 11 часот, во просториите на АД �Елек-
тростопанство на Македонија�, ул. �11 Октомври� бр. 
9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, 
во присуство на овластените претставници на понуду-
вачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на отворениот повик, како и оние кои немаат цело-
купна документација која се бара во отворениот повик, 
нема да се разгледуваат. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Единицата за раководење со проектот - Програма 

Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува 
 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 32/26/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ  

НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Единица за раководење со проектот 

- Програма Социјална инфраструктура во Македонија, 
Скопје. 

1.2. Предмет на набавката: 
Изведба на проект �Изградба на канализационен 

колектор во Црник-Пехчево�.  
Тотална должина околу 1.200 м., изградбата треба 

да биде главно околу реката. 
 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот и квалитетот на работите е даден во лици-

тационите документи кои заинтересираните понудува-
чи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единица-
та за раководење со проектот, на адреса ул. �Петар Поп 
Арсов� бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 500 
денари неповратни средства во готово. 
Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со 

проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите. 
 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања при-

ложени во лицитационите документи, на соодветни 
места за пополнување. 

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите наз-
начени во лицитационите документи за реализација на 
проектот. 

3.3. Понудувачите се должни да стават свои еди-
нечни цени за секоја позиција од приложениот предмер 
и вкупна вредност на работите (во денари) - без ДДВ. 

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕН-

ТАЦИЈА (ПРИЛОГ КОН ПОНУДАТА) 
4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот 

на платниот промет или Централниот регистар, ориги-
нал или копие заверено кај нотар. 

4.3. Техничко-технолошки бонитет. 
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4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 ме-
сеци во оригинал или копие заверено кај нотар, како 
доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на 
ликвидација. 

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност 
(извод од судска евиденција, не постар од 6 месеци). 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Цена     40 поени, 
5.2. Ефикасност    20 поени, 
5.3. Рок за изведување на работите  15 поени, 
5.4. Техничка и кадровска опременост  10 поени, 
5.5. Начин на плаќање      5 поени, 
5.6. Референц листа      5 поени, 
5.7. Опис на методологијата     5 поени. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

примерок заверен и потпишан од одговорно лице на 
понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството 
за понудувачите. 

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лич-
но на адреса на набавувачот: �Единица за раководење 
со проектот - Програма Социјална инфраструктура во 
Македонија�, ул. �Петар Поп Арсов� бр. 14А, 1000 
Скопје. 

6.3. Краен рок за прием на понудите е 28.08.2002 
година, до 13:00 часот. Сите понуди кои што ќе прис-
тигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат 
вратени на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот 

рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се 
разгледуваат. 

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени лица ќе се изврши на 28.08.2002 година, во 
просториите на Единицата за раководење со проектот, 
на адреса наведена во точка 6.2. погоре, во 13:00 часот. 
Отворањето и проверка на понудите ќе врши Комиси-
јата за јавни набавки на Единицата за раководење со 
проектите. 

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Ко-
мисијата за јавни набавки да и предадат писмено ов-
ластување од понудувачот за нивно учество на јавното 
отворање. 

7.4. Дополнителни информации понудувачите мо-
жат да добијат во просториите на Единицата за раково-
дење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 
часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415. 

                                            
Комисија за јавни набавки 

___________ 
  
Врз основа на член 11 и 17 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата 
за јавни набавки на Општина Велес-Фонд за комунален 
развој, локални патишта и улици-Велес, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА НА 
ПЕШАЧКИ МОСТ �МАЛО МОВЧЕ� НА РЕКАТА 
ВАРДАР ВО ВЕЛЕС (СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ НА 

ПОНУДИТЕ) 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1.Набавувач:  
Општина Велес - Фонд за комунален развој, локал-

ни патишта и улици, ул. �Панко Брашнар� бр. 1, Велес. 

1.2. Предмет на набавката: избор на најповолен по-
нудувач за изградба на пешачки мост �Мало мовче� на 
реката Вардар во Велес. 

- набавката ќе се спроведе согласно Законот за јав-
ни набавки-јавно отворање. 

1.3. Набавката е делива по позиции. 
1.4. Право на учество има секој заинтересиран по-

нудувач. Понуда може да биде доставена и од група на 
понудувачи. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДИТЕ 
Понудата треба да содржи:  
- име, адреса и седиште на понудувачот; 
- поединечна и вкупна цена искажана во денари и 

ДДВ; 
- рок и начин на плаќање; 
- техничка способност на понудувачот (согласно чл. 

25 од Законот за јавни набавки); 
- техничка опременост. 
Придружна документација: 
- извод од регистрацијата за дејност; 
- документ за бонитет од Централниот регистар; 
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација; 
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност забрана за вршење на 
дејност; 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки.  
Документите од алинеја 3, 4 и 5 кои треба да се 

приложат со понудата, не треба да бидат постари од 
шест месеци. 

 
3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- цена на набавка изразена во денари  45 бода, 
- начин на плаќање        10 бода, 
- рок на извршување на работите  15 бода,  
- техничка и кадровска опременост  10 бода, 
- референци     10 бода,  
- гаранција за квалитет      5 бода, 
- опис на методологијата     5 бода. 
 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

примерок заверен и потпишан од страна на одговорно-
то лице на понудувачот. 

4.2. Понудата и другата документација да се доста-
ват на начин согласно член 55 и 56 од Законот за јавни 
набавки. 

4.3. Рок на доставување на понудите е до 02.09.2002 
година до 12,00 часот. 

4.4. Понудите се доставуваат по пошта, препорача-
но или со предавање во архивата на Општина Велес на 
ул. �Панко Брашнар� бр. 1-Велес. 

 
5. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
5.1. Тендерската документација односно техничката 

спецификација на работите кои треба да се извршуваат 
може да се подигне во Општина Велес со седиште на 
ул. �Панко Брашнар� бр1, секој работен ден од 10, ча-
сот до 13,00 часот. 

5.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на тендерската документација е неповра-
тен износ од 1.000,00 денари, уплатени на ж-ска 300-
270000004242, даночен број 4004992107600 Комерци-
јална банка-Филијала Велес. 
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Комисијата за јавни набавки на Министерството за 
финансии, објавува, исправка 

5.3. Само купувачите што ќе ја купат тендерската 
документација ќе имаат право да поднесат понуди. 

  
НА ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/02 6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

ЗА ПЕЧАТЕЊЕ НА ТАЛОНИ И КУПОНИ ЗА ПОТРЕ-
БИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ 6.1. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

02.09.2002 година во просториите на Општина Велес, 
ул. �Панко Брашнар� бр. 1, со почеток во 12,00 часот во 
присуство на овластени претставници на понудувачите. 

 
Во Отворениот повик бр. 2/02 за печатење на тало-

ни и купони за потребите на Министерството за финан-
сии, објавен во �Службен весник на РМ� бр. 64/02 на 
06.08.2002 година и во дневниот весник �Вечер� на 
01.08.2002 година се врши исправка во ставот 1 и 6 на 
точката 7. Рок и начин на доставување на понудите: 

6.2. Претставниците на понудувачите на Комисија-
та за јавни набавки треба да и дадат писмено овласту-
вање за учество на јавното отворање во оригинал. 

6.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок и кои не ги содржат бараните податоци од барањето 
за прибирање на понудите нема да бидат разгледани. 

7. Рок и начин на доставување на понудите: 
�Понудите треба да се достават најдоцна до 

21.08.2002 година до 12 часот во архивата на Минис-
терството за финансии, а по истекот на наведениот рок 
нема да бидат разгледувани.� 

6.4. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 
Потребните информации понудувачите можат да ги 

добијат во просториите на Општина Велес или на тел: 
043 232 406, 232 182, 234 148. 

              
                   Комисија за јавни набавки           

�Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
21.08.2002 година во 12 часот во просториите на Ми-
нистерството за финансии на РМ, ул. �Даме Груев�бр. 
14, Скопје, кат II -сала за состаноци.� 

Комисија за јавни набавки ___________ ___________   Комисијата за јавни набавки на Министерството за 
здравство, дава Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 70/94, 62/95, 33/97, 
50/2001, 26/2002 и 46/2002), Министерството за труд и 
социјална политика 

 
ДОПОЛНУВАЊЕ И ИСПРАВКА НА СОДРЖИНАТА 

НА ОТВОРЕНИОТ  ПОВИК -Ф 5 
 (објавен во �Службен весник на РМ� бр. 60/02) 

О Б Ј А В У В А  
 Во точката 2 од текстот на Отворениот повик Ф 5, 

по алинејата 5 се додава нова алинеја 6 која гласи: 
�Еден ендоскопски апарат за Клиниката за токсиколо-
гија при Клиничкиот центар Скопје�. 

1. Стапката на трошоците на живот за месец јули 
2002 година во однос на месец јуни 2002 година е по-
ниска за 1,7%. 

Во точката 9.2. броевите: 12.08.2002 година се замену-
ваат со броевите: 20.08.2002 година, а броевите: 13.08.2002 
година се заменуваат со броевите: 21.08.2002 година. 

               

2. Исплатата на платите за месец јули 2002 година 
во однос на месец јуни 2002 година работодавците од 
членот 3 став 1 ја вршат на нивото на правото утврдено 
за претходниот месец. 

 Министер,  
   Комисија за јавни набавки      Бедредин Ибраими, с.р. 

  
   
  
   
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 
 

О Д Л У К И  
 

ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ КОИ АГЕНЦИЈАТА НА РМ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 
ЌЕ ГИ ПОНУДИ ЗА ПРОДАЖБА НА БЕРЗА 

 

Р.Бр. 
Акционерско 
друштво Место 

Вредност на 
друштвото 

(ЕУР) 

Капитал за 
продажба 

(ЕУР) 

Учество на 
капиталот за 
продажба во 
вредноста на 
друштвото  

Број на 
акции за 
продажба 

Продажна 
цена по 
акција 
(ЕУР) 

1 Краиште-Тиквеш Кавадарци 2.045.168 668.106 32,67 % 13.067 5,11
2 Огражден Берово 1.684.686 1.266.853 75,20 % 24.778 5,11
3 Дајмон МД Кавадарци 3.052.046 226.047 7,41 % 4.421 5,11
4 Исхрана Берово 340.623 115.808 34,00 % 2.265 15,34

5 

Македонија - 
Фабрика за п-во на 
санитарна керамика Струмица 2.735.190 70.507 2,58 % 1.379 2,56

6 Летница Струга 183.635 41.433 22,56 % 810 51,13
7 Илинден Крушево 1.585.005 468.749 29,57 % 9.168 51,13
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КОЕФИЦИЕНТИТЕ 

ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 2002 ГОДИНА 
 
1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 

производителите на индустриски производи во јули 
2002 година во однос на јуни 2002 година е 0.005. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на месецот е 0.013. 

3. Коефициентот на цените на производителите на 
индустриски производи во јули 2002 година во однос 
на истиот месец од претходната година изнесува - 0.02. 

4. Коефициентот на пораст на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија во периодот 
од почетокот на годината до крајот на јули 2002 година 
во однос на просекот на животните трошоци во Репуб-
лика Македонија во 2001 година е 0.022. 

 
Директор,  

    Благица Новковска, с.р. 
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